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LỜI MỞ ĐẦU 
 

1. Sự cần thiết nghiên cứu 

Cùng với xu thế chung, Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế 

ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, nền kinh tế Việt Nam đã được những kết quả ấn 

tượng, cụ thể trong hoạt động xuất nhập khẩu. Theo Tổng cục Hải quan, kết thúc 

năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước lập kỷ lục mới 

khi đạt con số 517,26 tỷ USD, tăng 7,6% (tương ứng tăng 36,69 tỷ USD) so với 

năm 2018. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 264,19 tỷ USD, tăng 8,4% và 

nhập khẩu đạt 253,07 tỷ USD, tăng 6,8%. Mặc dù phải đối mặt với những diễn 

biến bất ổn của thương mại toàn cầu và đại dịch Covid-19, xuất nhập khẩu hàng 

hóa 10 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam tiếp tục giữ mức tăng trưởng dương đạt 

440,09 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 20191. 

Liên minh châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam 

sau Mỹ trong năm 2019. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 

tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và EU (28 nước, bao gồm cả 

Vương quốc Anh) đạt 56,4 tỷ USD trong năm 2019, chiếm gần 11% tổng giá trị 

xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa 

Việt Nam sang EU trong năm 2019 đạt 41,5 tỷ USD, chiếm 15,7% tổng giá trị 

xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu từ EU về Việt 

Nam đạt 14,9 tỷ USD, chiếm 5,9% tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. 

Do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển nên quan hệ thương 

mại hai chiều giữa Việt Nam và EU có tính bổ sung cao, ít cạnh tranh. Ngày 

30/6/2019, Việt Nam – EU đã chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do 

(EVFTA) sau khi kết thúc đàm phán từ cuối năm 2015. Sự kiện này đã tạo ra một 

bước tiến mới đầy triển vọng của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt 

Nam.  

Tuy vậy, tương tự như các quốc gia đang phát triển, Việt Nam mới chỉ đạt 

thành tựu xuất khẩu về mặt sản lượng, còn hàm lượng giá trị gia tăng của hàng 

hóa xuất khẩu rất thấp. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu 

Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực đối với cả Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EU) từ ngày 1/8/2020 đã mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập 

vào thị trường rộng lớn này. Đây được coi là một trong những hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới toàn diện, chất lượng cao với mức cam kết cao nhất mà một 

đối tác dành cho Việt Nam trong số các FTA đã được ký kết.  

EU là thị trường rất tiềm năng với 27 nền kinh tế và dân số khoảng 500 

triệu người. Về thuận lợi, có thể thấy rõ ràng nhất là cam kết mở cửa thị trường 

mạnh mẽ trong Hiệp định EVFTA sẽ tạo động lực lớn cho tăng trưởng xuất khẩu 

của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các 

mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam có lợi thế cạnh 
 

1 Tổng cục Hải quan Việt Nam 
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tranh. Báo cáo của Ngân hàng thế giới công bố mới đây đưa ra dự báo khi thực 

hiện đầy đủ các cam kết trong hiệp định này, GDP của Việt Nam có thể tăng thêm 

2,4%, xuất khẩu tăng 12% vào năm 2030. Đi cùng với EVFTA sẽ là Hiệp định 

Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), với thị trường mở cửa và thông thoáng 

hơn, các doanh nghiệp châu Âu sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam, tạo điều kiện 

để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhiều nguồn hàng hóa, nguyên liệu nhập 

khẩu cũng như các máy móc, thiết bị, công nghệ/ kỹ thuật cao từ EU với chất 

lượng tốt và ổn định với mức giá hợp lý, qua đó để nâng cao năng suất và cải thiện 

chất lượng sản phẩm xuất khẩu của mình.  

Đối với Việt Nam, theo các chuyên gia kinh tế, EVFTA có hiệu lực sẽ cơ 

cấu lại các mặt hàng xuất nhập khẩu, đầu tư, giúp Việt Nam tạo thế chủ động về 

thị trường và chuỗi cung ứng đa dạng, giảm rủi ro về gián đoạn trong thương mại 

và chuỗi cung ứng do thay đổi các mối quan hệ thương mại, biến đổi khí hậu, 

thiên tai và dịch bệnh, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế. 

Để khai thác được tiềm năng, cơ hội tại thị trường EU trong bối cảnh thực 

thi EVFTA, hoạt động XTTM, xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam cũng sẽ cần phải 

có những điều chỉnh, kế hoạch cụ thể cho những mục tiêu ưu tiên trước mắt cũng 

như lợi ích dài hạn, gắn với đổi mới cách tiếp cận và phương thức triển khai để 

đảm bảo nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Đề 

tài nghiên cứu này nhằm mục tiêu nhìn lại các phương thức xúc tiến thương mại 

đã và đang triển khai tại thị trường châu Âu của một số đơn vị chủ trì. Trên cơ sở 

đó, đề xuất các hướng và giải pháp điều chỉnh và triển khai hiệu quả XTTM hiệu 

quả hơn, tiếp cận tốt hơn vào thị trường EU.  

2. Tình hình nghiên cứu 

Đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan 

đến chủ đề nghiên cứu trên các khía cạnh như: xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất 

khẩu sang EU. Bên cạnh đó, cũng có những báo cáo phân tích về quan hệ thương 

mại giữa Việt Nam và EU, đưa ra những nhận định, đánh giá về thực trạng và triển 

vọng phát triển thương mại giữa Việt Nam và EU trong giai đoạn tới. Ngoài ra, một 

số thông tin, báo cáo sơ bộ về quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU cũng đã 

được giới thiệu sau khi hiệp định EVFTA được ký kết. 

Tài liệu trong nước: 

- TS. Lê Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Á – Châu Phi, nguyên 

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, 2014, Xúc tiến 

thương mại – Lý luận và thực tiễn: Sau khi khái quát những vấn đề lý luận về hoạt 

động xúc tiến thương mại, tác giả đã giới thiệu hệ thống xúc tiến thương mại hiện 

hành ở nước ta cùng những hoạt động chính của nó; từ đó, đặt ra những yêu cầu 

về quản lý nhà nước, phương thức hỗ trợ và một số kỹ năng cơ bản về xúc tiến 

thương mại mà các tổ chức doanh nghiệp cần quan tâm. Cuốn sách được xây dựng 

nhằm mục đích đóng góp một phần nhận thức đầy đủ những vấn đề cơ bản về xúc 

tiến thương mại, từ cách tiếp cận khoa học và thực tiễn; 
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- Cục Xúc tiến thương mại, 2013, Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2012-2013: 

Cung cấp các thông tin về hoạt động xúc tiến xuất khẩu trên cả nước trong các 

năm qua, trong đó có đề cập tới EU. Cụ thể khả năng phục hồi từ sau nợ công của 

các nước châu Âu còn bỏ ngỏ, xu hướng thắt chặt chi tiêu sẽ tiếp tục diễn ra gây 

ảnh hưởng đáng kể tới hàng nhập khẩu tiêu dùng. Ngoài ra một rào cản khác đối 

với hàng xuất khẩu của Việt Nam là xu hướng bảo hộ thương mại cũng gia tăng 

ở các thị trường nhập khẩu. Từ đó đặt ra hai kịch bản của tăng trưởng xuất khẩu 

Việt Nam; 

- Cục Xúc tiến thương mại, 2013, Nghiên cứu rào cản và thủ tục nhập khẩu 

hàng thực phẩm vào một số thị trường có tiềm năng phát triển nhằm mở rộng thị 

trường trong tương lai, nghiên cứu rào cản và thủ tục nhập khẩu hàng thực phẩm 

vào một số thị trường có tiềm năng như thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản… và 

đề xuất các biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản để phát triển, 

mở rộng thị trường xuất khẩu; 

- Cục Xúc tiến thương mại, 2014, Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2013 - 2014: 

Xuất khẩu sang thị trường khu vực truyền thống tiếp tục được giữ vững. Mặc dù 

do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, sức mua thị trường thế giới suy giảm, các 

thị trường xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như thị trường Đông Nam Á, 

EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ tiếp tục được giữ vững và tăng trưởng; 

- Cục Xúc tiến thương mại, 2015, Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2014 – 2015: 

Năm 2014 về cơ bản không có các biến động hay chiều hướng thay đổi lớn so với 

các năm trước. Đây là năm xuất siêu thứ ba liên tiếp của Việt Nam, kể từ khi gia 

nhập WTO, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 150 tỷ USD. Đối với các thị trường 

xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, nền kinh tế EU được dự báo sẽ phục hồi 

chậm. Nước Nga đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng tiền tệ và cán cân thanh 

toán và đặc biệt là khủng hoảng trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, EU và các nước 

láng giềng, nhưng lại có nhiều cơ hội cho Việt Nam xuất các mặt hàng như dệt 

may, giày dép và nông sản; 

- Cục Xúc tiến thương mại, 2016, Nghiên cứu đề xuất giải pháp xúc tiến 

xuất khẩu sang Nhật Bản trong điều kiện thực thi TPP:  Phân tích khái niệm về 

xúc tiến xuất khẩu, những nội dung cơ bản về hiệp định TPP và các yếu tố ảnh 

hưởng tới hoạt động xúc tiến xuất khẩu khi thực thi TPP. Đồng thời, nhóm thực 

hiện đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước khi xuất khẩu sang Nhật 

Bản. Khái quát thực trạng xuất khẩu hàng hóa và các hoạt động xúc tiến xuất khẩu 

của Việt Nam sang Nhật Bản. Đề ra các quan điểm và định hướng, cũng như các 

giải pháp xúc tiến xuất khẩu mang tính vĩ mô cũng như vi mô để các cơ quan nhà 

nước, các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp cân nhắc áp dụng nhằm gia 

tăng hơn nữa kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này sang thị 

trường Nhật Bản trong điều kiện thực thi TPP; 

- Cục Xúc tiến thương mại, 2017, Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh 

xúc tiến xuất khẩu một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường 
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Liên minh Kinh tế Á – Âu: Phân tích khái niệm về xúc tiến xuất khẩu, những nội 

dung cơ bản về Liên minh kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xúc tiến 

xuất khẩu sang một Liên minh kinh tế. Khái quát thực trạng xuất khẩu hàng hóa 

và các hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam sang EAEU. Đề ra các quan 

điểm và định hướng, cũng như các giải pháp xúc tiến xuất khẩu mang tính vĩ mô 

cũng như vi mô để các cơ quan nhà nước, các hiệp hội ngành hàng và các doanh 

nghiệp cân nhắc áp dụng nhằm gia tăng hơn nữa kim ngạch xuất khẩu của Việt 

Nam sang thị trường EAEU trong điều kiện thực thi FTA; 

- Cục Xúc tiến thương mại, 2018, Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu tôm vào 

thị trường EU, nhằm đưa ra những hướng dẫn cụ thể đối với các Hiệp hội ngành 

hàng, các tổ chức xúc tiến thương mại, hỗ trợ thương mại và doanh nghiệp có 

tiềm năng xuất khẩu mặt hàng tôm sang thị trường EU. 

Nhìn chung, các công trình trên đã đưa ra được các khái niệm chung về xúc 

tiến xuất khẩu, chủ thể xúc tiến xuất khẩu, các công cụ về xúc tiến xuất khẩu, các 

hoạt động đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu, thực trạng xúc tiến xuất khẩu ở Việt Nam 

... tuy nhiên chưa đi sâu vào nghiên cứu, phân tích đánh giá tổng quan, cập nhật 

về xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU, do vậy chưa có nghiên cứu 

nào đưa ra giải pháp xúc tiến xuất khẩu sang EU. 

Tài liệu ngoài nước: 

- USDA, 2018,  Exporter guide, phân tích các đặc điểm, cơ cấu và xu hướng 

thị trường, các quy định và thủ tục nhập khẩu, triển vọng nhập khẩu của các thị 

trường thuộc EU như Đức, Pháp, Hà Lan,…và các hướng dẫn liên quan tới việc 

kinh doanh và hợp tác với các nhà nhập khẩu, đối tác tại các quốc gia này; 

- World Bank, 2018, Doing Business in the European Union 2018, cung cấp 

các thông tin, yếu tố liên quan tới kinh tế, thương mại và hoạt động kinh doanh 

tại thị trường này.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu chính của Đề tài là: 

- Tổng quan về xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU. 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị 

trường EU của Việt Nam. 

- Nghiên cứu xây dựng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu 

hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU trong điều kiện thực thi EVFTA. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài:  

- Các chủ thể xúc tiến xuất khẩu, công cụ xúc tiến xuất khẩu và các hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU. 

- Nhóm hàng: dệt may, da giày, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, rau quả (các sản 

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB18-EU2-Report-ENG.PDF
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB18-EU2-Report-ENG.PDF
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB18-EU2-Report-ENG.PDF
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB18-EU2-Report-ENG.PDF
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phẩm rau quả tươi, rau củ quả chế biến), gạo tấm2, mật ong, cà phê, hạt tiêu, hạt điều. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung:  

+ Đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp xúc tiến xuất khẩu hàng hóa 

Việt Nam sang thị trường EU, không bao gồm xúc tiến xuất khẩu dịch vụ. 

- Về thời gian: 

+ Nghiên cứu thực trạng xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU 

giai đoạn 2015 - 2020. 

+ Bản đề xuất các giải pháp thúc đẩy xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam 

sang thị trường EU đến năm 2025. 

- Về không gian:  

+ Đề tài nghiên cứu vấn đề xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường 

EU, tập trung vào 27 quốc gia.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Các chuyên đề được triển khai nghiên cứu dựa trên việc:   

- Thu thập tài liệu, thông tin về tổng quan về thị trường EU và các cơ sở lý 

luận về xúc tiến xuất khẩu bao gồm: tài liệu, thông tin về đặc điểm thị trường hàng 

hóa EU, các quy định của thị trường EU, các mặt hàng có tiềm năng tiêu thụ tại 

thị trường EU. 

Đây là thông tin cơ sở, kết hợp cùng với phần nội dung phân tích và đánh 

giá thực trạng xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU ở phần sau để đưa 

ra các quan điểm, định hướng, cũng như đề xuất các giải pháp xúc tiến xuất khẩu 

hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU. 

- Tổng hợp và đúc rút kinh nghiệm về xúc tiến xuất khẩu của một số nước 

sang EU. 

- Tổng hợp, thu thập thông tin, đánh giá tình hình xuất khẩu các mặt hàng 

chủ lực của Việt Nam sang EU như da giày, dệt may, nông sản…; phân tích, đánh 

giá thực trạng hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU; đánh 

giá những yếu tố ảnh hưởng tới xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này; 

xác định các đơn vị chủ trì thuộc các ngành thực hiện triển khai các đề án trong 

khuôn khổ Chương trình XTTM quốc gia; đồng thời nhận định, đánh giá những 

kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với xúc 

tiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU trong tình hình thực thi Hiệp định 

EVFTA.    

- Gửi bảng hỏi khảo sát theo một số câu hỏi định trước cho các đơn vị chủ trì; 

 
2 Gạo: EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo/năm (gồm 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa 

xay xát và 30.000 tấn gạo thơm). Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm (cam kết này giúp ta có thể 

xuất khẩu ước khoảng 100.000 tấn vào EU hàng năm). Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế suất về 0% sau 

03 đến 05 năm. 
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- Trao đổi, phỏng vấn sâu với một số đơn vị chủ trì và một số doanh nghiệp 

trong ngành. 

- Tổng hợp thông tin, đồng thời kết hợp với những đánh giá ở phần (1) và 

(2) nêu trên để có cơ sở đưa ra quan điểm, định hướng, cũng như đưa ra bản đề 

xuất giải pháp về xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang EU trong thời gian tới.  

- Tổng hợp, phân tích và rút ra kết luận trên cơ sở các nguồn thông tin, dữ liệu trên. 

Cách tiếp cận: Cách tiếp cận của đề tài này là dựa trên những phân tích về 

thực trạng xuất khẩu và xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường 

EU, đánh giá nhu cầu và đặc điểm của thị trường EU, tác động của Hiệp định 

EVFTA đến hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU từ đó đề 

xuất quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm xúc tiến xuất khẩu hàng hóa của 

Việt Nam sang thị trường EU trong tình hình mới.   

Phương pháp nghiên cứu:  

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Được sử dụng để thu thập thông tin về 

thị trường EU, nghiệp vụ xúc tiến xuất khẩu; thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, 

thông tin về xuất khẩu, xúc tiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường 

EU; nghiên cứu, tìm hiểu về nhu cầu và đặc điểm của thị trường EU, những yếu 

tố ảnh hưởng đối với xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU.  

- Tổng hợp, thống kê, xử lý số liệu: Phương pháp này được sử dụng để xử 

lý các số liệu thống kê về thực trạng, số liệu về triển vọng xuất khẩu và xúc tiến 

xuất khẩu nông sản thành các bảng, biểu phục vụ cho việc phân tích và nhận định 

đánh giá. 

- Phương pháp phân tích định tính: Từ những phân tích về thực trạng xuất 

khẩu, hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU, những yếu tố 

ảnh hưởng tới xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU; trên cơ sở tổng 

hợp các tài liệu thu thập được cùng với việc tham vấn các chuyên gia; nhóm tác 

giả sẽ đưa ra những nhận định, đánh giá làm cơ sở cho việc đề xuất và kiến nghị 

giải pháp xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU trong thời gian tới.    

- Tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi, xin ý kiến chuyên gia về các nội dung 

trong Dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài. 

- Phương pháp lôgic: Dựa trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế đã hệ 

thống hóa, luận án phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa 

sang thị trường EU của Việt Nam và rút ra những đánh giá cụ thể. Từ cơ sở lý 

luận, kinh nghiệm quốc tế và những đánh giá thực trạng, luận án đưa ra định 

hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến để thúc đẩy xuất khẩu 

hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU. 

6. Những đóng góp mới đề tài 

- Hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động xúc 

tiến xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU của Việt Nam. 

- Đưa ra những nhận xét, đánh giá cụ thể về thành công, hạn chế và nguyên 
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nhân trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU của Việt 

Nam dựa trên phân tích thực tiễn. 

- Nêu ra định hướng, quan điểm và những giải pháp mang tính khoa học, 

phù hợp với đặc điểm của thị trường EU nhằm hoàn thiện và tăng cường hoạt 

động xúc tiến của Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp 

Việt Nam vào thị trường EU. 

7. Kết cấu của đề tài 

Nội dung đề tài được chia thành 3 chương như sau: 

- Chương 1: Tổng quan về xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU. 
Chương này có mục tiêu là xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phân tích ở 

các chương tiếp theo của đề tài. Trên cơ sở phân định các khái niệm có liên quan và 

làm rõ bản chất của hoạt động xúc tiến xuất khẩu, nội dung của chương 1 tập trung 

làm rõ nội dung cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam sang EU. Từ đó khẳng định vai trò và tầm quan trọng của 

hoạt động xúc tiến xuất khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, 

kinh nghiệm về hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ một số nước như Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… cũng được đề cập và tổng kết bài học cho 

việc hoàn thiện hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam. 

- Chương 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc xúc tiến xuất khẩu hàng 

hóa sang thị trường EU của Việt Nam. Để có thể đánh giá sát thực về hoạt động 

xúc tiến xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam, nội dung 

đầu tiên của chương 2 là phân tích, đánh giá về đặc điểm thị trường và tình hình 

họat động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang EU. Nội dung tiếp theo của 

chương này là phân tích, đánh giá hệ thống các tổ chức xúc tiến xuất khẩu (mạng 

lưới xúc tiến xuất khẩu) của Việt Nam hiện nay và thực trạng hoạt động xúc tiến 

xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU từ năm 2015 đến nay. 

- Chương 3: Nghiên cứu xây dựng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xúc tiến 

xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU trong điều kiện thực thi EVFTA. 
Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn cũng như những đánh giá, nhận định ở 

chương 1 và chương 2, đề tài đề xuất định hướng phát triển xuất khẩu và hoạt động 

xúc tiến xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU. Đây là cơ sở thực tiễn và khoa học 

quan trọng cho việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến xuất khẩu 

hàng hoá sang thị trường EU của Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh 

tế quốc tế. 
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CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 

SANG THỊ TRƯỜNG EU 

 

1.1. Một số khái niệm, vai trò và nội dung về xúc tiến xuất khẩu hàng 

hóa sang thị trường EU 

1.1.1. Khái niệm về xúc tiến xuất khẩu 

Hoạt động xúc tiến xuất khẩu (Export promotion) là một trong ba hình 

thức của xúc tiến thương mại quốc tế (gồm xúc tiến xuất khẩu, xúc tiến nhập khẩu, 

xúc tiến đầu tư). 

Nhìn từ góc độ nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, xúc tiến xuất khẩu chỉ là một 

bộ phận của xúc tiến thương mại quốc tế nhằm tìm kiếm nhu cầu thị trường nước 

ngoài để đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ, tăng kim ngạch xuất khẩu. 

Xúc tiến xuất khẩu là những hoạt động thúc đẩy việc bán hàng hoá, dịch vụ của 

một nước này cho các nước khác và dùng ngoại tệ làm phương tiện trao đổi. Hoạt 

động xuất khẩu diễn ra trong nền kinh tế mở bao gồm việc tìm kiếm giải pháp bán 

hàng hoá và dịch vụ ra nước ngoài. Kinh doanh xuất khẩu hàng hoá là hoạt động 

kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế nên rất phức tạp. Do văn hoá và tập 

quán tiêu dùng giữa các quốc gia khác nhau là khác nhau dẫn tới mỗi quốc gia có 

những đặc điểm thị trường riêng, có nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng không giống 

nhau, và khác với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước, vì vậy việc 

tìm ra đúng nhu cầu và sản phẩm thích hợp cho hoạt động xuất khẩu là rất khó 

khăn phức tạp.   

Trong tạp chí của Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển 

Hà Lan tháng 12/1993, ông H.H. Kernveld, Giám đốc điều hành đã viết “Xúc tiến 

xuất khẩu là những dịch vụ được Chính phủ của một nước cung cấp để đáp ứng 

nhu cầu của các nhà xuất khẩu với mục tiêu nhằm đẩy mạnh sự tăng trưởng xuất 

khẩu”. Như vậy, xúc tiến xuất khẩu được thừa nhận là một trong những hoạt động 

cần thiết và quan trọng trong thương mại quốc tế. Do đó, các Chính phủ trong 

chiến lược phát triển kinh tế của nước mình đều coi các hoạt động xúc tiến xuất 

khẩu là một hoạt động trọng tâm để thúc đẩy xuất khẩu của quốc gia làm đòn bẩy 

tăng trưởng và phát triển kinh tế. Để đạt được những điều đó, hoạt động xúc tiến 

xuất khẩu thực hiện bởi các tổ chức xúc tiến thương mại là rất quan trọng, bao 

gồm: việc hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thông tin về thị trường nước ngoài, 

tổ chức các chuyến khảo sát thị trường hay tham gia hội chợ, triển lãm thương 

mại ở thị trường nước ngoài, tìm kiếm cơ hội để giới thiệu sản phẩm của các 

doanh nghiệp trong nước với đối tác nước ngoài, hướng dẫn các thủ tục và kinh 

nghiệm xuất khẩu với từng khách hàng của các thị trường khác nhau,… Ngoài ra, 

những công việc xúc tiến xuất khẩu ở đây còn là việc giúp các doanh nghiệp lựa 

chọn và vận dụng các chiến lược Marketing thích hợp để thâm nhập thị trường 

nước ngoài, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và trong trường hợp cần thiết xây dựng kho 
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phân phối ở nước ngoài. 

Trong thời đại ngày nay, thời đại của cùng tồn tại hoà bình và cũng là thời 

đại của việc “mở cửa” và mở rộng giao lưu kinh tế, nhiều quốc gia đã chuyển từ 

chiến lược phát triển “thay thế nhập khẩu” sang “hướng vào xuất khẩu” nhằm tìm 

ra con đường đúng đắn cho sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế quốc gia. Do 

đó, mọi Chính phủ đều rất chú trọng đến các chiến lược hướng về xuất khẩu, đặt 

nhiệm vụ xúc tiến xuất khẩu là nhiệm vụ cấp thiết và quan tâm hàng đầu để thúc 

đẩy công ăn việc làm cho người lao động.  

Chính vì vị trí quan trọng như vậy trong thương mại nên còn có nhiều ý 

kiến nhầm tưởng rằng xúc tiến thương mại chính là xúc tiến xuất khẩu. Trên thực 

tế, các nước đang phát triển quan tâm nhiều hơn tới hoạt động xúc tiến xuất khẩu 

để thu ngoại tệ và cân bằng cán cân thanh toán, trong khi các nước phát triển thì 

chú trọng nhiều hơn tới hoạt động xúc tiến nhập khẩu và xúc tiến đầu tư để nhập 

khẩu nguyên liệu, vật liệu giá rẻ hơn hoặc chuyển dần việc sản xuất sang các nước 

đang phát triển. 

1.1.1.1 Phân biệt xuất khẩu và xúc tiến xuất khẩu 

Xuất khẩu nói một cách đơn giản nhất là việc bán một sản phẩm hay một 

dịch vụ ra thị trường nước ngoài để thu ngoại tệ. Xuất khẩu thuần tuý là chức năng 

của hoạt động thương mại. Nhưng nếu ta muốn đẩy mạnh xuất khẩu thì đó lại là 

chức năng của xúc tiến thương mại mà cụ thể là xúc tiến xuất khẩu. Động lực để 

một đất nước tiến hành hoạt động xúc tiến xuất khẩu chính là nhu cầu và yêu cầu 

của đất nước đó phải đẩy mạnh xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Hiện nay, trên thế giới có nhiều định nghĩa về xúc tiến xuất khẩu, có định 

nghĩa không đề cập đến chủ thể của xúc tiến xuất khẩu: “xúc tiến xuất khẩu là các 

hoạt động thiết kế để tăng xuất khẩu của một đất nước hay một doanh nghiệp”, có 

định nghĩa mang tính tổng quát: “xúc tiến xuất khẩu là chiến lược phát triển kinh 

tế như nhấn mạnh đến việc mở rộng xuất khẩu thông qua các biện pháp chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ cao nhất cho hoạt động xuất khẩu”, ở tầm quản lý vĩ mô, 

định nghĩa của Rosson & Seringhaus như sau: “Xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ 

là những biện pháp chính sách của Nhà nước có tác động trực tiếp hay gián tiếp 

khuyến khích hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp, của các ngành, và của 

đất nước”. (Theo sách: Xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, Tác giả: Nguyễn Thị Nhiễu, Nhà xuất bản Lao động − Xã hội, 2003). 

Tất cả các định nghĩa này đều thống nhất rằng mục đích của xúc tiến xuất khẩu là 

nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Tất cả các hoạt động có tác động khuyến khích, thúc 

đẩy xuất khẩu dù là gián tiếp hay trực tiếp, dù là trước mắt hay lâu dài đều được 

coi là hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Dựa trên các định nghĩa này, có thể nói hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu không thể tách rời hoạt động xuất khẩu và nội dung, phạm 

vi của xúc tiến xuất khẩu rộng lớn hơn nhiều so với xúc tiến bán hàng chỉ là một 

trong 4P của Marketing xuất khẩu.  
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1.1.1.2 Phân biệt xúc tiến thương mại và xúc tiến xuất khẩu 

Có thể nói, xúc tiến xuất khẩu là một bộ phận, một hoạt động cụ thể trong 

tổng thể hoạt động xúc tiến thương mại. Nhưng trên thực tế, vào những thời kỳ 

nhất định, ở những không gian nhất định và trong những môi trường kinh doanh 

cụ thể hoạt động xúc tiến xuất khẩu lại được đồng nhất với hoạt động xúc tiến 

thương mại. Trên phạm vi toàn thế giới, ở đó diễn ra hoạt động trao đổi thương 

mại giữa các quốc gia thì xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu, hay xúc tiến 

nhập khẩu chỉ là một mục đích làm tăng khối lượng và giá trị trao đổi thương mại 

của thế giới. Thực tiễn hoạt động xúc tiến thương mại của Nhật Bản những năm 

50−60, của Hàn Quốc những năm 60−70 của thế kỷ XX, của các nước đang phát 

triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi ngày nay cũng chính là thực tiễn xúc 

tiến xuất khẩu của các nước này. Mọi nỗ lực của Chính phủ, của các tổ chức hỗ 

trợ thương mại và các doanh nghiệp ở các nước này đều tập trung cho mục tiêu 

đẩy mạnh xuất khẩu. Việc nhiều nước xây dựng và triển khai thực hiện các chiến 

lược xuất khẩu quốc gia là nội dung chính của hoạt động xúc tiến thương mại và 

nhấn mạnh các giải pháp về xúc tiến xuất khẩu. Việc dùng xúc tiến xuất khẩu thay 

cho xúc tiến thương mại là do tầm quan trọng đặc biệt của xuất khẩu nói chung, 

hoạt động xúc tiến xuất khẩu nói riêng đối với sự tăng trưởng kinh tế của các nước 

trong giai đoạn hiện nay.  

Việc đồng nhất xúc tiến xuất khẩu với xúc tiến thương mại khi các nước 

đang phát triển và chuyển đổi nền kinh tế đang đặt trọng tâm vị trí của xuất khẩu 

và hoạt động xúc tiến xuất khẩu không trái với nguyên lý chung là xúc tiến xuất 

khẩu nằm trong xúc tiến thương mại. 

1.1.2. Vai trò của xúc tiến xuất khẩu 

1.1.2.1. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thành công và nâng cao 

khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam 

Việc đàm phán, ký kết và thực hiện các FTA có ý nghĩa rất quan trọng, giúp 

tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam tại các thị trường 

xuất khẩu, đặc biệt tại các thị trường phát triển, quy mô lớn và nhiều tiềm năng 

như Châu Âu. Nhờ có hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ và các tổ chức 

hỗ trợ thương mại, các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được những thông tin cần thiết 

về thị trường EU và các đối thủ cạnh tranh tại thị trường đó, về luật pháp, môi 

trường kinh doanh, môi trường vãn hoa, xã hội... một cách thuận lợi và nhanh 

chóng đi đến các quyết định tham gia xuất khẩu. Bên cạnh đó, giúp cho các doanh 

nghiệp tận dụng được các cơ hội thị trường, nắm bắt được các cơ hội kinh doanh 

rõ rệt. Thông qua các hoạt động tìm kiếm, thông tin thị trường và tổ chức các đoàn 

khảo sát thị trường nước ngoài cũng như tổ chức các hội chợ triền lãm... của xúc 

tiến xuất khẩu, các doanh nghiệp sẽ phản ứng nhanh nhạy hơn với những thay đổi 

của thị trường và tìm kiếm được các thị trường mới đầy tiếm năng. Xúc tiến xuất 

khẩu cũng tác động và góp phần làm thay đổi cơ cấu tiêu dùng. Nhu cầu của người 

tiêu dùng không cố định, họ luôn có những nhu cầu ở dạng tiềm ẩn và vai trò của 
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xúc tiến xuất khẩu là phải đánh thức những nhu cầu đó và kích thích người tiêu 

dùng sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm mới. 

Cùng với đó tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế 

khi tham gia xuất khẩu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc lựa 

chọn hàng hoa xuất khẩu, mẫu mã bao bì, cách thức xuất khẩu tối ưu nhất, quyết 

định giá cả hợp lý. Xúc tiến xuất khẩu còn hỗ trợ hoạt động bán hàng, giúp cho 

việc bán hàng dễ dàng và năng động hơn, đưa hàng hóa vào kênh phân phối hợp 

lý, có lợi thế cho doanh nghiệp, từ đó giúp giảm chi phí và đạt doanh thu cao.Và 

khi doanh nghiệp đã thâm nhập thành công vào thị trường, các hoạt động xúc tiến 

xuất khẩu giúp doanh nghiệp thường xuyên quảng bá, củng cố uy tín của mình, 

và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu; 

1.1.2.2. Xây dựng hình ảnh đất nước, con người, doanh nghiệp và hàng hóa 

của Việt Nam trên thị trường EU 

Quá trình mở cửa nền kinh tế của Việt Nam mới chỉ thực hiện được hơn ba 

mươi năm, cho nên đối với nhiều nước trong liên minh Châu Âu nói riêng và trên 

thế giới nói chung chưa nhận thức được rõ những thay đổi và phát triển gần đây 

của Việt Nam, cũng như chưa biết đến Việt Nam là một thị trường thương mại và 

đầu tư. Ngoài ra, phần lớn hàng xuất khẩu của ta vẫn chưa có thương hiệu và tên 

tuổi trên thị trường thế giới, do vậy việc xây dựng hình ảnh Việt Nam là một thị 

trường tiềm năng về thương mại, đầu tư cũng như tuyên truyền và giới thiệu hàng 

Việt Nam trên thị trường khắt khe và khó tính hàng đầu thế giới như EU đang trở 

nên quan trọng và đòi hỏi sự nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu và Chính phủ. 

Hơn nữa, trong điều kiện nước ta hiện nay, do sức mua trong nước còn thấp, 

việc tăng cường hoạt động xúc tiến xuất khẩu sẽ góp phần để giải quyết đầu ra 

cho sản xuất, đặc biệt trong một số ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, 

giày dép, thủ công mỹ nghệ... góp phần giảm bớt sức ép về việc làm và nâng cao 

đời sống nhân dân. 

1.1.3. Nội dung các hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa  

1.1.3.1. Chủ thể xúc tiến xuất khẩu 

Chủ thể của hoạt động xúc tiến xuất khẩu bao gồm: Cơ quan quản lý nhà 

nước, các tổ chức hỗ trợ thương mại và doanh nghiệp. 

- Cơ quan quản lý nhà nước:  

Cơ quan quản lý nhà nước bao gồm Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu trung ương 

và địa phương. Trong đó, ngoài các cơ quan xúc tiến xuất khẩu trong nước, Chính 

phủ còn thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại các quốc gia khác nhau 

nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sang thị trường nước 

ngoài. 
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- Tổ chức hỗ trợ thương mại (BSO) 

- Doanh nghiệp 

Các doanh nghiệp hoạt động xúc tiến xuất khẩu chủ yếu bao gồm các doanh 

nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ xúc tiến xuất khẩu, thực hiện quảng cáo, tổ chức 

hội chợ, cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau nhằm hỗ trợ các hoạt động xúc 

tiến xuất khẩu. 

1.1.3.2. Các hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa 

- Xúc tiến xuất khẩu của Cơ quan quản lý nhà nước: 

Theo Rosson & Seringhaus “Xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ là những biện 

pháp chính sách của Nhà nước có tác động trực tiếp hay gián tiếp khuyến khích các 

hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp, của các ngành và của đất nước”. 

Chính phủ là chủ thể tạo khuôn khổ pháp lý, môi trường kinh tế - xã hội, khoa 

học kỹ thuật thuận lợi cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu, hướng dẫn, hỗ trợ doanh 

nghiệp và các tổ chức hỗ trợ thương mại nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời 

Chính phủ cũng trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến xuất khẩu.  

Thực tế, tùy thuộc vào thể chế, hệ thống quản lý, trình độ phát triển kinh tế xã 

hội mà xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ sẽ thể hiện vai trò quan trọng ở mức độ 

khác nhau. Xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ có thể giữ vai trò quyết định đối với 

phát triển xuất khẩu tại các nước đang phát triển, trong khi ở các nước phát triển, xúc 

tiến xuất khẩu Chính phủ chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại. 

Các hoạt động cụ thể bao gồm: 

+ Xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý theo cơ chế thị trường để 

điều chỉnh hoạt động xuất khẩu và xúc tiến xuất khẩu; 

+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến xuất khẩu của các 

cơ quan, tổ chức hỗ trợ thương mại, doanh nghiệp; trong đó có chiến lược xúc 

tiến xuất khẩu quốc gia và chiến lược đối với ngành; 

+ Giám sát, thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định về xúc tiến xuất khẩu; 

+ Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu; 

+ Thành lập các cơ quan thực hiện hoạt động xúc tiến xuất khẩu và các văn 

phòng đại diện thương mại tại nước ngoài; xây dựng mạng lưới thông tin thương 

mại; đàm phán ký kết các hiệp định nhằm tạo điều kiện để tiếp cận thị trường sâu 

rộng hơn; 

+ Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực liên quan; 

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, khảo sát... 

- Xúc tiến xuất khẩu của Tổ chức hỗ trợ thương mại 

Ngày nay, các Tổ chức hỗ trợ thương mại ngày càng đóng vai trò quan 

trọng trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, dự 

báo; phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại Trung ương và địa phương, 
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trở thành cơ quan đầu mối trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Xúc tiến xuất khẩu của doanh nghiệp 

Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và hội nhập kinh tế quốc tế, 

các doanh nghiệp không chỉ tiến hành các hoạt động xúc tiến xuất khẩu truyền 

thống (xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp có khả năng sản xuất) mà 

còn cần quan tâm đến nhu cầu của thị trường.  

Trước hết doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trường xuất khẩu cho 

sản phẩm của mình nhằm tìm kiếm cơ hội, phát hiện nhu cầu thị trường. Sau khi 

thâm nhập thị trường, doanh nghiệp cần triển khai các chiến lược, chính sách 

nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, đầu tư công nghệ... 

Do vậy, doanh nghiệp cần phối hợp với các cơ quan chính phủ và phi chính phủ 

nhằm thực hiện hoạt động xúc tiến xuất khẩu. 

1.2. Các công cụ thực hiện việc xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị 

trường EU  

Nhằm phục vụ cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu, các công cụ phổ biến được 

sử dụng bao gồm các hoạt động về nghiên cứu thị trường, thông tin thương mại, 

tổ chức hội chợ triển lãm, quảng cáo... Các công cụ này sẽ hỗ trợ, góp phần đẩy 

mạnh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, góp phần đẩy mạnh hoạt 

động xuất khẩu. 

Nội dung một số công cụ xúc tiến xuất khẩu chủ yếu như sau: 

1.2.1 Nghiên cứu thị trường: 

“Nghiên cứu thị trường là sự thu thập và phân tích các dữ liệu về thị trường, 

con người, các hạn chế, kênh phân phối và đối tượng tham gia nhằm hỗ trợ tốt 

hơn cho các quyết định marketing xuất khẩu”.3 

Nghiên cứu thị trường đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp 

xuất khẩu cũng như hoạt động xúc tiến xuất khẩu nói chung: 

+ Củng cố thị trường truyền thống, mở rộng thị trường tiềm năng; 

+ Tạo cơ sở sắp xếp kế hoạch sản xuất và lên kế hoạch xuất khẩu; 

+ Giúp doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực, sản phẩm đạt hiệu quả 

nhất để có hướng ưu tiên cũng như chiến lược; 

+ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hiểu rõ hơn về nhóm khách hàng mục 

tiêu và thói quen tiêu dùng; 

+ Tìm kiếm thị trường ngách, đồng thời hình thành ý tưởng phát triển sản 

phẩm mới; 

+ Hiểu rõ hơn về quy định pháp luật, các rào cản, phong tục tập quán; 

+ Hiểu rõ hơn về đối thủ cạnh tranh. 

 
3 Cục Xúc tiến thương mại: “Hướng dẫn nghiên cứu thị trường”, 2006, tr.6. 
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1.2.2. Tham gia hội chợ, triển lãm 

Theo Điều 129 Luật Thương mại 2005 quy định: “Hội chợ, triển lãm 

thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện trong một thời gian 

và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch 

vụ, tài liệu về hàng hóa dịch vụ nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng 

mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ”.  

Căn cứ vào tính chất hội chợ, triển lãm, người ta phân chia hội chợ, triển 

lãm thành 2 loại là hội chợ, triển lãm tổng hợp và hội chợ, triển lãm chuyên ngành. 

hội chợ, triển lãm tổng hợp giới thiệu nhiều loại sản phẩm của các ngành sản xuất 

và dịch vụ khác nhau, từ những đồ dùng đơn giản đến những máy móc thiết bị 

được chuyên môn hoa cao. Khách hàng đến với hội chợ, triển lãm tổng hợp thưịng 

đông hơn với đủ mọi thành phần kinh tế, do đó đẩy mạnh việc giao dịch, ký kết 

hợp đồng. Hội chợ tổng hợp là dịp thuận lợi để tung sản phẩm ra thị trường. Ví 

dụ như Triển lãm Milan Expo, Hội chợ Foire de Paris, Hội chợ Thương mại Quốc 

tế Việt Nam Vietnam Expo…. Bên cạnh đó, hội chợ, triển lãm chuyên ngành là 

hội chợ chuyên giới thiệu sản phẩm của từng ngành hoặc một nhóm ngành nhất 

định như triển lãm máy móc xây dựng, triển lãm ô tô, hội chợ hàng nông nghiệp... 

Kiểu hội chợ triển lãm này trên thế giới là: triển lãm hàng công nghiệp Châu Â u 

(EMP), hội chợ lương thực thực phẩm quốc tế (WTRECT), Triển lãm Quốc tế 

Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam Vietfood & Beverage, Vietnam Foodexpo – 

Triển lãm Quốc tế lớn nhất ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam… Số lượng 

khách hàng đến với hội chợ, triển lãm chuyên ngành tuy hạn chế hơn nhưng lại là 

những người thực sự quan tâm và có sự hiểu biết về ngành nghề quan tâm. 

Các mục tiêu chính của việc tham dự hội chợ triển lãm bao gồm: 

+ Bán hàng; 

+ Xúc tiến bán hàng: Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; 

+ Phát triển thị trường: Tiếp xúc với các nhà cung cấp, đại lý tiềm năng; 

tiến hành đánh giá đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu xu hướng thị trường, tiếp xúc 

với các cơ quan báo chí, truyền thông... 

 1.2.3. Quảng cáo 

Theo Luật Thương mại 2005: “Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến 

thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ của mình. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại là 

hoạt động thương mại của thương nhân để thực hiện việc quảng cáo thương mại 

cho thương nhân khác”. 

Các mục tiêu của quảng cáo có thể bao gồm: 

+ Sử dụng để mở đường cho việc tiếp cận của người bán hàng với khách hàng; 

+ Đẩy mạnh các quan hệ buôn bán; 

+ Giới thiệu sản phẩm, lôi cuốn nhóm khách hàng mới; 



Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang EU trong điều kiện thực thi EVFTA” 

 

 

 
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương  22 

+ Gia tăng doanh số của một sản phẩm xuất khẩu... 

Trong xúc tiến xuất khẩu, một số hình thức quảng cáo được áp dụng bao gồm: 

+ Quảng bá về giá cả: Khi muốn nhấn mạnh giá ưu đãi của sản phẩm mà 

công ty cung cấp (trong đợt giảm giá/chiết khấu đặc biệt); 

+ Quảng bá hình ảnh công ty: Khi muốn xây dựng nhãn hiệu hoặc mong 

muốn nhóm khách hàng mục tiêu chú ý tới công ty khi họ đang có nhu cầu về loại 

sản phẩm nào đó trên thị trường; 

+ Quảng cáo kiểu B2B: Hình thức quảng cáo giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; 

+ Quảng cáo trực tiếp có phúc đáp: áp dụng khi doanh nghiệp cần phản hồi 

từ khách hàng tiềm năng hoặc muốn giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mới trực 

tiếp, không qua nhà phân phối hay bán lẻ.  

1.2.4. Các sàn thương mại điện tử 

+ Xu hướng hiện nay thương mại điện tử cũng như là kỹ thuật số phát triển 

rất mạnh trong thương mại quốc tế. Đặc biệt, đối với Việt Nam, tốc độ tăng trưởng 

của thương mại điện tử cũng như là kinh tế số tăng trưởng dự báo năm 2030 sẽ 

tăng gần 600 lần so với năm 2003. Xu hướng chuyển đối từ kinh doanh truyền 

thống sang nền tảng số ngày càng phát triển và được coi là giải pháo hữu hiệu cho 

các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam thâm nhập vào thị trường khó tính như 

EU. Thông qua các nền tảng của thương mại điện tử, các doanh ngiêp, đặc biệt là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ có vừa có thể xuất khẩu, vừa tiếp cận được những đối 

tác mua hàng trên toàn cầu.  

+ Sàn thương mại điện tử này bao gồm cả khu vực công, dịch vụ hành chính 

công, kể cả cấp C/O điện tử, cũng như các thủ tục hải quan thông quan, vấn đề 

logistics, các hoạt động về chứng thực điện tử, hóa đơn điện tử… để đảm bảo cho 

doanh nghiệp hoạt động tiếp cận được các dịch vụ hành chính công của cả hai 

bên. Đặc biệt, thông qua những công cụ xúc tiến thương mại và kết nối giao 

thương hai bên trên nền tảng số thì các DNNVV sẽ có điều kiện thực thi hoạt động 

thương mại điện tử. 

1.2.5. Khảo sát thị trường 

Khảo sát thị trường cũng là một trong những biện pháp xúc tiến xuất khẩu 

hữu hiệu. Các doanh nghiệp đến tận nước muốn hướng tới xuất khẩu để nghiên 

cứu tình hình thị trường, về nhu cầu và ý muốn của nguôi tiêu dùng, kích thích và 

khơi dậy nhu cầu, tuyên truyền sản phẩm một cách trực tiếp, kết hợp giới thiệu 

công ty mình, giới thiệu nền kinh tế Việt Nam, qua đó phát hiện nước có khả năng 

nhập khẩu tiềm năng, để đưa ra những quyết định xuất khẩu đúng đắn nhất. Các 

doanh nghiệp có thể tổ chức các cuộc hội thảo, tiến hành những cuộc phỏng vấn 

trực tiếp để tìm hiểu xem thị trường đó cần gì, khả năng thỏa mãn của doanh 

nghiệp đến đâu, giới thiệu sản phẩm của công ty v.v... 
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1.3. Kinh nghiệm của một số nước về xúc tiến xuất khẩu sang EU và 

bài học cho Việt Nam 

Hiện nay, EU đã ký kết FTA với một số đối tác như: Canada, Chilê, 

Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam... Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê 

từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC Trademap), tính đến hết năm 2019, Trung 

Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ cùng với các nước trên là các nước có kim ngạch xuất khẩu 

sang EU lớn và đạt tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Vì vậy, để học hỏi 

kinh nghiệm liên quan đến xúc tiến xuất khẩu sang thị trường này, Việt Nam có 

thể nghiên cứu bài học từ một số nước như: Nhật Bản (FTA với EU có hiệu lực 

năm 2019, đồng thời đây là nước rất có kinh nghiệm trong việc thực hiện các hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu mà Việt Nam có thể học hỏi được), Hàn Quốc (FTA với 

EU có hiệu lực năm 2011), Singapore (FTA có hiệu lực năm 2019, là nước thuộc 

khu vực Đông Nam Á và có nhiều điểm tương đồng xét trên khía cạnh văn hóa, 

tập quán kinh doanh với Việt Nam). Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể học hỏi thêm 

về kinh nghiệm xúc tiến xuất khẩu của Thái Lan bởi Thái Lan cũng là một đối tác 

thương mại lớn và đã đạt được một số thành tích về tăng trưởng xuất khẩu sang 

thị trường EU trong những năm qua. Đây cũng là nước trong khu vực Đông Nam 

Á có nhiều điều kiện phát triển kinh tế, thương mại tương đồng với Việt Nam.  

1.3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

Hiệp định Thương mại tự do EU – Nhật Bản (JEFTA) có hiệu lực từ ngày 

01/02/2019 là hiệp định song phương lớn nhất của EU cho đến nay. JEFTA chiếm 

1/3 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 16% thương mại và 1/3 vốn Đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI) trên thế giới. Mục tiêu chính của JEFTA là loại bỏ thuế đối với 

97% và 99% hàng nhập khẩu của Nhật Bản và châu Âu, hai bên sẽ giảm thuế và 

hàng rào phi thuế quan để thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư.  

Trong quan hệ thương mại với EU, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 

2 tại châu Á (sau Trung Quốc) và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 7 của EU trong 

năm 2019; trong khi đó Việt Nam đang là thị trường nhập khẩu lớn thứ 17 và 

đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á trong các thị trường xuất khẩu hàng đầu của 

EU. Để tiếp tục duy trì và nâng cao vị trí trong nhóm các nước xuất khẩu hàng 

đầu vào EU, dưới góc độ hoạt động xúc tiến xuất khẩu, Việt Nam có thể học tập 

một số kinh nghiệm trong thực hiện các hoạt động này của Nhật Bản. 

a) Khái quát tình hình xuất khẩu của Nhật Bản sang EU 

Nhật Bản nhiều năm liền là một trong các đối tác thương mại lớn nhất sang 

EU. 

Hình 1 - Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản và một số thị trường chính 

sang EU giai đoạn 2017 – 2019 

Đơn vị tính: Tỷ USD 
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Nguồn: ITC Trademap, 11/2020 

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC Trademap), 

giá trị xuất khẩu của Nhật Bản sang EU đạt 101,5 tỷ USD năm 2019, giảm nhẹ so 

với cùng kỳ năm 2018 (102,2 tỷ USD). Tuy nhiên, tăng trưởng trong cả giai đoạn 

2017-2019 vẫn đạt mức 6,7%. Các mặt hàng chính của Nhật Bản xuất khẩu sang 

EU bao gồm: xe cộ, máy móc, thiết bị, các sản phẩm dược phẩm, hóa chất, nhựa 

và các sản phẩm từ nhựa, sắp thép, các sản phẩm gốm sứ. 

b) Kinh nghiệm xúc tiến xuất khẩu của Nhật Bản sang EU 

Để duy trì ở nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu vào EU và đạt được kết 

quả tăng trưởng xuất khẩu đã đề cập, Nhật Bản cũng đã thực hiện nhiều hoạt động 

xúc tiến xuất khẩu đa dạng nhằm duy trì và phát triển xuất khẩu sang thị trường 

này. 

Trong hệ thống các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư của Nhật Bản, 

Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO - the Japan External Trade 

Organization) là tổ chức có vai trò quan trọng và uy tín nhất. Tổ chức này có trách 

nhiệm xúc tiến các hoạt động ngoại thương và đầu tư nước ngoài của Nhật Bản, 

hỗ trợ hoạt động kinh tế đối ngoại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản, 

thu thập và xử lý thông tin về kinh tế của các nước trên thế giới. 

Được thành lập vào năm 1958 để thúc đẩy xuất khẩu của Nhật Bản ra nước 

ngoài, trọng tâm cốt lõi của JETRO trong thế kỷ XXI là thúc đẩy đầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào Nhật Bản và giúp các công ty vừa và nhỏ của Nhật Bản gia tăng 

tối đa tiềm năng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, trong đó có thị trường 

EU. Điều này được thể hiện rõ qua cơ cấu tổ chức của JETRO với mạng lưới bao 

phủ dày đặc, gồm trụ sở chính tại Tokyo và Osaka, 71 văn phòng đại diện nước 

ngoài tại 50 quốc gia và 46 văn phòng trên khắp Nhật Bản. Tại EU, JETRO có 
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các văn phòng đại diện tại Anh, Đức, Pháp, Thụy Sỹ, Áo, Bỉ, Italia, Tây Ban Nha 

v.v... 

Trọng tâm hoạt động chính của JETRO, bao gồm: 

- Thúc đẩy thương mại và phát triển kinh doanh giữa Nhật Bản và các nước 

trên thế giới, thiết lập, tạo điều kiện cho các mối quan hệ kinh doanh của các 

ngành sản xuất; 

- Thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, ngư nghiệp và thực phẩm, hỗ trợ mở rộng 

thị trường đối với các ngành công nghiệp sáng tạo và dịch vụ; 

- Thúc đẩy việc xây dựng thương hiệu Nhật Bản; 

- Hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu, phát triển cơ hội kinh doanh thông qua các 

hội chợ, triển lãm quan trọng, tổ chức các sự kiện như diễn đàn doanh nghiệp, hội 

nghị, hội thảo chuyên ngành, tổ chức các đoàn doanh nghiệp thực hiện hiệu quả 

công tác phát triển thị trường.  

- Tăng cường ứng dụng các nền tảng thương mại điện tử, kết nối kinh doanh 

trực tuyến. Trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan trên thế giới gây tác động tiêu 

cực đến hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương gặp gỡ trực tiếp giữa các 

doanh nghiệp, việc kết nối giao thương trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng 

hơn. Năm 2020, JETRO đẩy mạnh việc sử dụng nền tảng kết nối giao thương 

TTPP – Trade Tie-up Promotion Program, chương trình xúc tiến gắn kết thương 

mại tại địa chỉ: https://www.jetro.go.jp/ttppoas/index.html. TTPP là một cơ sở dữ 

liệu miễn phí, cho phép các công ty, cá nhân trên toàn thế giới tìm kiếm và kết 

nối với trên 30.000 đề xuất kinh doanh.   

- Cung cấp các thông tin liên quan cho doanh nghiệp, tư vấn hoạt động kinh 

doanh với Nhật Bản: 

+ Cơ sở dữ liệu World Tariff của JETRO là một nguồn tham khảo hết sức 

quan trọng nhằm cung cấp thông tin cho không chỉ doanh nghiệp Nhật Bản, mà 

còn doanh nghiệp các nước khác. World Tariff là một cơ sở dữ liệu thương mại 

trực tuyến bao gồm mức thuế quan cũng như các loại thuế khác được áp dụng ở 

các nước trên thế giới.  

+ JETRO cũng xây dựng một thư viện dành riêng cho các doanh nghiệp. 

Nằm tại văn phòng trụ sở chính JETRO tại Tokyo và Osaka, thư viện dành riêng 

cho các doanh nghiệp với nhiều loại tài liệu về thương mại, kinh doanh và đầu tư 

quốc tế, các sách, báo và tạp chí của Nhật Bản và nước ngoài. Người sử dụng thư 

viện cũng có thể truy cập cơ sở dữ liệu thương mại trực tuyến chứa dữ liệu kinh 

tế và thương mại được cập nhật mới nhất nhằm hỗ trợ công tác xúc tiến thương 

mại, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. 

Nhìn chung, JETRO luôn thể hiện vai trò quan trọng, chủ động đẩy mạnh 

mối quan hệ kinh doanh giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản với các 

nhà nhập khẩu trên thị trường quốc tế nói chung và thị trường EU nói riêng. Các 

https://www.jetro.go.jp/ttppoas/index.html
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hoạt động được tiến hàng đa dạng với nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu bao 

gồm tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn kinh doanh tại thị trường các nước 

EU và Nhật Bản để phổ biến thông tin về doanh nghiệp hai nước, tăng cường kết 

nối giao dịch thương mại, tổ chức các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang khảo sát 

mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp 

tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại hàng đầu tại EU, cũng như phối hợp 

với các tổ chức, hiệp hội quan trọng của Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác với 

các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu tại EU. 

1.3.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc  

a) Khái quát tình hình xuất khẩu của Hàn Quốc sang EU 

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ tám của EU, trong khi 

EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc. Năm 2019, kim ngạch xuất 

khẩu của Hàn Quốc sang EU đạt 62,56 tỷ USD. Trong giai đoạn 2015-2019, tăng 

trưởng kim ngạch xuất khẩu đạt 24,2%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của Hàn 

Quốc sang EU luôn cao hơn Việt Nam do Hàn Quốc chủ yếu xuất khẩu nhóm 

hàng điện tử, cơ khí chế tạo, nông lâm thủy sản chế biến sâu và hàng tiêu dùng có 

giá trị gia tăng cao. Đây là những nhóm hàng mà các doanh nghiệp xuất khẩu Việt 

Nam hiện đang rất quan tâm. 

b) Kinh nghiệm xúc tiến xuất khẩu của Hàn Quốc sang EU 

Hàn Quốc là điển hình của quốc gia theo đuổi chiến lược thúc đẩy xuất 

khẩu, đồng thời vẫn duy trì các chính sách thay thế nhập khẩu và dựa trên nền 

tảng xuất khẩu hàng chế tạo, hàng công nghiệp ngay từ đầu. Điều này khác biệt 

với Thái Lan và Trung Quốc, nhưng lại rất phù hợp với một nước nhỏ và nghèo 

tài nguyên như Hàn Quốc. 

Tổ chức Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (viết tắt là KOTRA - 

Korea Trade Investment promotion Agency) được thành lập vào năm 1962 với 

100% vốn tài trợ của Chính phủ, thực hiện hoạt động xúc tiến xuất khẩu chủ chốt 

của Hàn Quốc. Hiện nay, KOTRA có 12 trung tâm xúc tiến thương mại tại Hàn 

Quốc và 127 trung tâm tại 86 nước trên thế giới. KOTRA có cơ cấu khá chặt chẽ 

nhằm phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm: 

- Xây dựng các văn phòng đại diện ở nước ngoài, thành lập mạng lưới các 

nhà máy Hàn Quốc và trung tâm mậu dịch Hàn Quốc. 

- Tiến hành các hoạt động marketing xuất khẩu ở thị trường nước ngoài: 

các công ty và sản phẩm nổi bật của Hàn Quốc được giới thiệu, quảng bá tới khách 

mua hàng nước ngoài. 

- Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào Hàn Quốc: KOTRA hợp tác với các cơ 

quan chức năng tại nước bản địa để tổ chức các đoàn giao dịch thương mại hỗ trợ 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, KOTRA 

cũng cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách mua hàng nước ngoài có nhu cầu nhập 
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khẩu các mặt hàng của Hàn Quốc. 

- Tổ chức hội chợ triển lãm thương mại ở nước ngoài: KOTRA cung cấp 

hướng dẫn về kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết khi tham dự triển lãm. Đồng thời, 

tổ chức này cũng hỗ trợ chi phí tham gia các triển lãm thương mại quốc tế để các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham gia, sử dụng triển lãm thương mại như một 

chiến thuật hiệu quả nhất để tiếp cận khách hàng tiềm năng và xây dựng, quảng 

bá hình ảnh thương hiệu. KOTRA cũng tổ chức các gian hàng quốc gia đại diện 

cho Hàn Quốc tại các hội chợ xuất khẩu trên toàn thế giới để quảng bá công nghệ 

và nền kinh tế của Hàn Quốc. 

- Tổ chức các dịch vụ nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin theo nhu 

cầu của các công ty. Cung cấp thông tin qua các ấn phẩm hay tập chí như Korea 

Trade, Korea Trade Investment, Man Korea, Buyer guide to Korea. 

- Hầu hết hợp tác với các tổ chức XTTM khác phân tích xu hương hội nhập 

của thương mại quốc tế. 

- Cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn cho các nhà xuất khẩu. 

- Thông báo cơ hội thương mại ở nước ngoài cho các nhà cung cấp trong 

nước. 

Ngoài việc thực hiện các hoạt động xúc tiến xuất khẩu truyền thống như tổ 

chức hội chợ triển lãm, tổ chức các đoàn giao dịch thương mại, và các hoạt động 

kết nối với các tổ chức nước sở tại, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa dịch vụ của Hàn 

Quốc sang EU, trụ sở KOTRA tại EU và chi nhánh phủ rộng tại nhiều nước EU 

như: Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, v.v… còn hoạt động như một cơ quan đại 

diện kinh doanh tại nước sở tại cho các DNNVV của Hàn Quốc, cung cấp các 

dịch vụ marketing, thu thập thông tin thị trường, xác minh người mua tiềm năng, 

thực hiện kết nối giao dịch thương mại… trên tất cả các lĩnh vực. KOTRA cũng 

đã có những bước cải tiến hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế của mình theo 

hướng lấy nhu cầu của doanh nghiệp là trọng tâm để phục vụ, đồng thời thắt chặt 

mối quan hệ với khách hàng thông qua hệ thống công nghệ thông tin. Nhờ đó các 

doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập thông tin hữu ích cũng như nhận phản hồi 

nhanh chóng qua mạng lưới các chi nhánh ngay tại nước nước ngoài mà không 

cần qua trụ sở chính. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng chú trọng khuyến khích cải tiến 

chất lượng, cải tiến thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói,... để nâng cao khả năng 

cạnh tranh của sản phẩm. Viện Xúc tiến thiết kế Hàn Quốc - KIDP là cơ quan trực 

thuộc Bộ Thương mại, Năng lượng và Công nghiệp Hàn Quốc, được thành lập 

với mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Hàn Quốc thông qua 

nghiên cứu và phát triển thiết kế, tạo ra hình ảnh và sức mạnh thương hiệu mang 

tầm ảnh hưởng quốc gia. Thiết kế hiện được Hàn Quốc quan tâm để phát triển 

mạnh mẽ, nhằm gia tăng sức ảnh hưởng của nước này trên trường quốc tế. Quy 

mô đầu tư cho thiết kế của các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng tăng, từ mức 

1,6 nghìn tỷ won năm 2010 lên mức 1,9 nghìn tỷ won năm 2016 đối với các doanh 
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nghiệp lớn, trong khi đó mức này đối với các doanh nghiệp SME là từ 2,7 nghìn 

tỷ won năm 2010 lên mức 10,1 nghìn tỷ won năm 2016. 

1.3.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Trung Quốc là một trong những quốc gia trên thế giới sớm thành lập tổ 

chức XTTM quốc tế. Hội đồng XTTM quốc tế Trung Quốc (China Council 

for Promotion International Trade – CCPIT) được thành lập năm 1952. Khi mới 

thành lập, CCPIT chỉ có vai trò làm đầu mối giao lưu kinh tế giữa Trung Quốc 

với các nước chưa có quan hệ ngoại giao. Hiện nay, chức năng lớn nhất của 

CCPIT là thực hiện các hoạt động XTTM quốc tế, đặc biệt là xúc tiến xuất khẩu. 

Cho đến nay, CCPIT là tổ chức XTTM quốc tế lớn nhất và quan trọng nhất 

của Trung Quốc. Mục tiêu hoạt động của tổ chức này là điều hành và thúc đẩy hoạt 

động xuất – nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, hợp tác về chuyển giao công nghệ, tăng 

cường sự giao lưu, hợp tác giữa Trung Quốc với các quốc gia trên thế giới. 

Chức năng chính của CCPIT là cung cấp thông tin thương mại và đầu tư cho 

các doanh nghiệp, tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm quốc 

tế. Bên cạnh đó, tổ chức này còn tham gia vào hoạt động trọng tài quốc tế. 

Cơ cấu tổ chức của CCPIT bao gồm các bộ phận chủ yếu như sau: 

Thứ nhất, Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc có chức năng hỗ trợ, 

thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế, thông qua việc cung cấp thông tin, tư vấn 

pháp luật, tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế, … 

Thứ hai, Ban Thông tin kinh tế có nhiệm vụ nghiên cứu về các hoạt động 

kinh tế tại Trung Quốc và ở nước ngoài; thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về 

thương mại quốc tế, hợp tác về khoa học công nghệ; cung cấp các dịch vụ tư vấn 

cho các doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp nước ngoài, xuất bản các ấn 

phẩm về thương mại; tổ chức giao dịch đàm phán và làm môi giới về hợp tác 

kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và các nước trên thế giới. 

Thứ ba, Ban Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ chính là duy trì và phát triển quan 

hệ với các cộng đồng kinh doanh trên thế giới, đặc biệt là với các phòng, hiệp hội 

Kênh điện tử buyKOREA (www.buyKOREA.org) 

Kênh điện tử buyKOREA được điều hành bởi KOTRA, là thị trường điện 

tử B2B toàn cầu kết nối người mua quốc tế và các nhà cung cấp Hàn Quốc. 

buyKOREA là một nền tảng thương mại điện tử B2B, cung cấp hơn 200.000 

sản phẩm Hàn Quốc, nơi các khách hàng quốc tế có thể xem các sản phẩm và 

thực hiện các giao dịch trực tuyến và dễ dàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc 

qua hệ thống thanh toán Paypals. Ngoài ra, buyKOREA cũng hỗ trợ các cuộc 

giao thương trực tuyến giữa khách hàng nước ngoài với các doanh nghiệp Hàn 

Quốc.  
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và tổ chức XTTM của các nước. Ngoài ra, Ban này còn có nhiệm vụ tổ chức các 

đoàn đi khảo sát thị trường nước ngoài và đón các đoàn đến tìm hiểu thị trường 

Trung Quốc; tạo quan hệ tốt đẹp với các văn phòng đại diện thương mại, các sứ 

quán và cơ quan ngoại giao của các nước tại Trung Quốc. Kể từ năm 1992, Ban 

Hợp tác quốc tế của CCPIT còn có thêm một nhiệm vụ quan trong nữa là đón 

tiếp các đoàn doanh nhân cùng đi với nguyên thủ các nước đến thăm Trung Quốc 

và tổ chức cho các đoàn doanh nhân Trung Quốc đi cùng với nguyên thủ quốc 

gia đi thăm nước ngoài. 

Thứ tư, Ban Pháp luật có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ liên quan đến luạt 

pháp trong thương mại quốc tế và kinh tế đối ngoại. Cụ thể là, Ban này cung cấp 

các dịch vụ như: cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng xuất khẩu, phát hành và 

chứng nhận những giấy tờ và tài liệu liên quan tới hoạt động xuất - nhập khẩu và 

vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, phát hành các giấy tờ cần thiết khác cho 

các doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia kinh doanh xuất khẩu hàng hóa. 

Thứ năm, Ban hội chợ, triển lãm trong nước có nhiệm vụ tổ chức các hội 

chợ, triển lãm thương mại cho các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia ở trong và 

ngoài nước. Bên cạnh đó, Công ty hội chợ, triển lãm quốc tế có chức năng chuẩn 

bị cơ sở vật chất và tổ chức các hội chợ, triển lãm về kinh tế, thương mại và công 

nghệ của các nước tại Trung Quốc và tài trợ cho các hội chợ, triển lãm đặc biệt. 

Cuối cùng là Ban Quản lý nhãn hiệu và bằng sáng chế. Ban này có nhiệm 

vụ thay mạt cho khách hàng của họ (các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt 

động tại Trung Quốc) điều hành và xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến quyền 

sở hữu trí tuệ. 

Trong thời gian qua, CCPIT đã phát huy hiệu quả chức năng, vai trò của họ 

trong việc hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu, giới thiệu và quảng bá hình ảnh 

quốc gia và sản phẩm Trung Quốc ra thị trường thế giới và hỗ trợ các doanh 

nghiệp xuất khẩu trong việc giải quyết tranh chấp thương mại như kiện bán phá 

giá, vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, … 

1.3.4. Kinh nghiệm của Thái Lan 

a) Khái quát tình hình xuất khẩu của Thái Lan sang EU 

Thái Lan là một trong những thị trường trong khu vực Đông Nam Á có 

nhiều điều kiện tương đồng với Việt Nam. Công tác xúc tiến xuất khẩu sang EU 

và các thị trường xuất khẩu trọng điểm khác luôn được Thái Lan quan tâm phát 

triển với nhiều hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng. 

Các cuộc đàm phán về FTA giữa EU và Thái Lan được khởi động từ tháng 

03 năm 2013 nhằm tiến tới ký kết một FTA toàn diện. Tuy nhiên, kể từ cuộc đảo 

chính quân sự ở Thái Lan tháng 05 năm 2014, không có cuộc đàm phán nào được 

tổ chức thêm. Hiện Thái Lan không có FTA với EU. Cùng với việc EU rút lại hệ 

thống ưu đãi phổ cập (GSP) dành cho Thái Lan vào năm 2015, tất cả hàng hóa 

xuất khẩu của Thái Lan vào EU đều chịu thuế quan. 
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Mặc dù vậy, theo số liệu thống kê từ ITC Trademap, EU là đối tác thương 

mại lớn thứ ba của Thái Lan (sau Trung Quốc và Nhật Bản), chiếm 9,1% tổng 

kim ngạch thương mại của cả nước. Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ 25 

của EU trên toàn thế giới. Thái Lan đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 28,9 tỷ USD 

sang EU trong năm 2019. Các mặt hàng xuất khẩu chính từ Thái Lan là máy móc, 

thiết bị điện tử và vận tải, các sản phẩm chế tạo khác và các sản phẩm thực phẩm. 

Đạt được các kết quả này cần kể đến vai trò của các hoạt động xúc tiến xuất 

khẩu sang thị trường EU do Thái Lan thực hiện trong nhiều năm qua. 

b) Kinh nghiệm xúc tiến xuất khẩu của Thái Lan sang EU 

Các hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Thái Lan do Cục Xúc tiến thương 

mại quốc tế, Bộ Thương mại Thái Lan (DITP) phụ trách. Các hoạt động xúc tiến 

xuất khẩu chủ yếu mà DITP thực hiện bao gồm: 

- Chủ trì thực hiện các hội chợ và triển lãm trong nước và quốc tế: 

Bên cạnh việc tổ chức các hội chợ, triển lãm tại nước ngoài, Thái Lan ngày 

càng đẩy mạnh và phát triển hơn nữa các hội chợ, triển lãm quốc tế ngành hàng tổ 

chức tại Thái Lan. Điển hình như Hội chợ quốc tế ThaiFex (World of Food Asia) 

đã trở thành sự kiện thường niên về thực phẩm và đồ uống lớn nhất khu vực Đông 

Nam Á. Năm 2019, ThaiFex quy tụ 2.700 công ty (trong đó 50% doanh nghiệp bản 

địa và 50% doanh nghiệp nước ngoài) từ hơn 40 quốc gia, thu hút 67.000 khách 

tham quan. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại và xúc tiến 

kinh doanh của các doanh nghiệp và khách hàng mục tiêu, ThaiFex cũng cho ra 

mắt Chương trình dành cho người mua hàng tiềm năng (Hosted Buyer Program). 

Theo đó, người mua có thể kết nối với nền tảng kết nối doanh nghiệp trực tuyến từ 

cuối tháng 4, tìm kiếm và sắp xếp lịch hẹn với 2.700 gian hàng từ trước đó, giúp 

mỗi cuộc đàm phán có sự chuẩn bị và đạt hiệu quả cao. 

- Tổ chức thực hiện các đoàn giao dịch thương mại 

- Các hoạt động hỗ trợ phát triển nhà xuất khẩu như thiết lập cơ sở dữ liệu 

nhà xuất khẩu, tổ chức các hội thảo, hội nghị, các tọa đàm với Hiệp hội, các 

chương trình hỗ trợ phát triển thị trường. Đối với các chương trình hội thảo/ đào 

tạo, thực hiện khảo sát, đánh giá cụ thể nhu cầu thực tế của doanh nghiệp để thiết 

kế các chương trình hiệu quả, với sự hỗ trợ từ các chuyên gia nước ngoài. Trong 

đó, các doanh nghiệp tham gia chương trình được phân loại dựa trên một số tiêu 

chí như kinh nghiệm xuất khẩu của doanh nghiệp, ngành hàng… từ đó, thiết kế 

chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp như: Các bước tiến hành 

xuất khẩu; các rào cản thâm nhập thị trường EU; sử dụng công nghệ thông tin 

truyền thông trong xuất khẩu; giá cả và các phương thức thanh toán trong kinh 

doanh xuất khẩu… 

- Thực hiện các chương trình phát triển thương mại và phát triển thị trường 

như thực hiện các báo cáo liên quan đến xu hướng thị trường, thống kê thương 

mại, cung cấp các dịch vụ qua email, các cổng tin tức trực tuyến, trung tâm thông 
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tin giao dịch và qua các ấn phẩm báo chí.  

- Năm 2020, dịch bệnh covid-19 gây ảnh hưởng tới hoạt động giao dịch 

thương mại quốc tế trên quy mô toàn cầu, DITP đã không ngừng triển khai các 

biện pháp, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại để kịp hỗ trợ doanh 

nghiệp duy trì hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại. Trong đó phải kể đến 

các hoạt động giao thương trực tuyến, đẩy mạnh hoạt động giao thương thông qua 

các trang thương mại điện tử, v.v... 

Thaitrade.com là một điển hình trang thương mại điện tử mô hình B2B 

chính thức của Thái Lan được thành lập năm 2011 bởi DITP. Mục đích chính của 

Thaitrade.com là tăng cường cơ hội thương mại của các nhà xuất khẩu Thái Lan 

với ý tưởng tập hợp hầu hết các sản phẩm xuất khẩu của Thái Lan tại một thị 

trường điện tử và là cách hiệu quả nhất để kết nối người bán Thái Lan, đặc biệt là 

các DNNVV với người mua quốc tế, tối đa hóa xuất khẩu các sản phẩm Thái Lan 

thông qua các kênh trực tuyến. Hiện kênh thương mại điện tử này đã có trên 

200.000 sản phẩm với 2,5 triệu người dùng quốc tế. Bên cạnh mô hình truyền 

thống B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), Thaitrade.com đã được bổ sung 

thêm chức năng Small Order OK (Thaitrade.com SOOK) để tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc mua các đơn đặt hàng số lượng ít, đã mở rộng phạm vi dịch vụ trực 

tuyến một cách toàn diện hơn. Thaitrade.com SOOK hoạt động đầy đủ như một 

dịch vụ công cộng giúp các doanh nhân Thái Lan bán một lượng nhỏ sản phẩm ra 

quốc tế thông qua nền tảng trực tuyến với mục đích đáp ứng nhu cầu của người 

mua muốn dùng thử sản phẩm trước khi đặt hàng đơn đặt hàng lớn sau đó. 

Kết quả hoạt động của Thaitrade.com đã phản ánh một loạt các nỗ lực của 

DITP về phát triển thương mại trực tuyến. Các yêu cầu mua đã được quản lý một 

cách có hệ thống để hỗ trợ duyệt các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của người dùng 

và cung cấp các thuộc tính tốt nhất trong số các hàng hóa thuộc danh mục tương 

tự. Hoạt động được thiết kế để cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn về các thành viên 

giao dịch kinh doanh, hoặc Dịch vụ tìm nguồn thông minh: 3S, đã được tổ chức. 

Ngoài ra, trang web kết nối người mua và người bán thông qua các hoạt động giao 

thương được tổ chức trực tuyến và trực tiếp tại các triển lãm thương mại. Hàng 

hóa nhận được sự quan tâm cao bao gồm thực phẩm và đồ uống, ô tô và phụ tùng 

ô tô, đồ lưu niệm và các mặt hàng trang trí nhà, đồ nội thất, đá quý và phụ kiện. 

1.3.5. Kinh nghiệm của Singapore 

a) Khái quát tình hình xuất khẩu của Singapore sang EU 

Singapore là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 14 của EU và là đối tác 

thương mại lớn nhất của EU tại thị trường Đông Nam Á (ASEAN). Theo số liệu 

thống kê của ITC, kim ngạch xuất khẩu của Singapore sang EU năm 2019 đạt 

25,3 tỷ USD. Trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là: hóa chất hữu cơ, máy 

móc và thiết bị cơ khí, dược phẩm, máy móc và thiết bị điện, các sản phẩm từ 

nhựa, cao su, nội thất... 

b) Kinh nghiệm xúc tiến xuất khẩu của Singapore sang EU 
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Enterprise Singapore là cơ quan chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, 

triển khai những giải pháp tổng thể hỗ trợ các doanh nghiệp Singapore xây dựng 

năng lực, tiếp cận thị trường và tham gia mạnh mẽ vào thị trường quốc tế. Cơ quan 

này cũng hỗ trợ phát triển của Singapore trở thành một trung tâm toàn cầu của thương 

mại và khởi nghiệp. Với phương pháp lấy doanh nghiệp làm trung tâm, Enterprise 

Singapore cung cấp các chương trình và hỗ trợ phù hợp với giai đoạn phát triển, 

ngành nghề kinh doanh và các thị trường mục tiêu của doanh nghiệp. 

Các hoạt động được tập trung vào 3 ưu tiên chính là: Nâng cao năng suất, 

tăng cường đổi mới và thúc đẩy gia nhập thị trường quốc tế. 

- Nâng cao năng suất: Trọng tâm là giúp nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ 

áp dụng số hóa, công nghệ và tự động hóa như một phương tiện để nâng cao năng 

suất lao động.  

- Tăng cường đổi mới: Doanh nghiệp cần xem sự đổi mới như yếu tố tạo 

sự khác biệt và sử dụng nó để nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình. Enterprise 

Singapore hỗ trợ các công ty phát triển công nghệ mới hoặc áp dụng các giải pháp 

công nghệ để tạo tài sản trí tuệ của riêng họ. 

- Thúc đẩy gia nhập thị trường quốc tế: Singapore có thị trường nội địa 

nhỏ với dân số chỉ gần 6 triệu người. Do đó, để thực sự phát triển, các công ty 

Singapore cần phải vươn mình ra thị trường quốc tế. 

Thâm nhập vào những thị trường mới mang tới rất nhiều thách thức và rủi 

ro. Enterprise Singapore cung cấp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng 

các năng lực cần thiết và cung cấp cho họ những hỗ trợ gia nhập thị trường. 

Để xúc tiến xuất khẩu, phát triển thị trường nước ngoài nói chung và tại thị 

trường EU nói riêng, Enterprise Singapore chủ yếu tập trung vào các hoạt động: 

- Cung cấp các thông tin chi tiết về thị trường, bao gồm cả các yếu tố liên 

quan đến văn hóa, hệ thống phân phối, các quy định của chính phủ nước sở tại, 

cũng như các cơ hội xuất khẩu cụ thể. 

- Tạo cơ hội xúc tiến xuất khẩu cho sản phẩm của Singapore thông qua các 

đoàn giao dịch thương mại, sắp xếp các cuộc gặp với các đại diện chủ chốt của 

đối tác tại nước sở tại, tổ chức các chương trình giao dịch thương mại với nhà 

nhập khẩu ngay tại Singapore. Đặc biệt, tại các hội chợ, triển lãm, trưng bày sản 

phẩm, trong đó có các hội chợ triển lãm chuyên ngành lớn và uy tín hàng năm tại 

thị trường EU, Gian hàng quốc gia Singapore được thiết kế để quảng bá. 

- Triển khai chương trình các chương trình xúc tiến thương mại dài hạn như 

Chương trình Marketing quốc tế - iMap (International Marketing Activities 

Programme). Được triển khai từ năm 2002, iMap đã cung cấp nguồn ngân sách 

hàng chục triệu USD để hỗ trợ doanh nghiệp Singapore trong hoạt động thâm 

nhập thị trường nước ngoài thông qua các hoạt động xúc tiến xuất khẩu do các 

hiệp hội và phòng thương mại tại các địa phương (TAC) tổ chức. Các công ty 
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tham gia các hoạt động được iMap hỗ trợ sẽ được hoàn trả 50-70% chi phí tùy 

theo từng hoạt động và được hỗ trợ các chi phí như thuê và dàn dựng gian hàng 

tại các triển lãm, hội chợ. Chương trình được thúc đẩy bởi nhu cầu của thị trường, 

doanh nghiệp và các TAC. Theo thống kê trong giai đoạn 2011-2015, Enterprise 

Singapore đã hợp tác với hơn 50 TAC thông qua iMap để tổ chức hàng nghìn phái 

đoàn kinh doanh và gian hàng Singapore trong các hội chợ thương mại ở nước 

ngoài. Khoảng 15.000 công ty - 95% trong số đó là các DNNVV - đã nhận được 

tổng cộng 93 triệu USD hỗ trợ. 

1.3.6. Bài học rút ra cho Việt Nam 

Từ một số kinh nghiệm xúc tiến xuất khẩu của một số đối tác lớn đang đạt 

kim ngạch xuất khẩu, tăng trưởng xuất khẩu tích cực sang thị trường EU, cũng 

như phân tích kinh nghiệm xúc tiến xuất khẩu của đối tác có điều kiện tương đồng 

với Việt Nam, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho xúc tiến xuất khẩu 

của Việt Nam sang EU như sau: 

Trước hết, cần đầu tư, phát triển hơn nữa năng lực của cơ quan xúc tiến 

thương mại quốc gia, hệ thống các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương, thực 

hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV trong 

các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, đặc biệt thông qua các hội chợ, triển lãm uy tín 

trong nước, cung cấp kịp thời các thông tin thị trường, tổ chức đoàn giao dịch 

thương mại hiệu quả, tiết kiệm, tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm với nhiều 

hình thức đa dạng tại EU. Nhìn chung, hiện tại xúc tiến xuất khẩu Chính phủ đóng 

vai trò ngày càng quan trọng khi đặt nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức xúc tiến thương mại địa phương tiến hành hoạt động và hỗ trợ doanh nghiệp 

xúc tiến xuất khẩu. Vấn đề nâng cao năng lực cho tổ chức xúc tiến xuất khẩu quốc 

gia để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công tác xúc tiến xuất khẩu, đáp ứng các yêu 

cầu của thị trường nhiều tiềm năng như EU là việc làm hết sức quan trọng, và cần 

sự phối hợp đồng bộ của tất cả các bộ ngành liên quan để đưa hoạt động xuất khẩu 

nói chung, xúc tiến xuất khẩu nói riêng đúng trọng tâm trong chiến lược phát triển 

kinh tế của đất nước, nhất là trong điều kiện nguồn kinh phí và mạng lưới các văn 

phòng đại diện xúc tiến xuất khẩu đang còn rất khiêm tốn so với các nước khác. 

Ngoài ra, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, hoạt động xuất 

khẩu trong nhiều trường hợp chưa thực sự có hiệu quả (do tỷ trọng xuất khẩu sản 

phẩm thô, sơ chế còn cao, phải xuất khẩu qua thị trường trung gian,…) thì hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ cần có thêm mục tiêu quan trọng là hỗ trợ 

xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp. 

Đối tượng của hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ cần được xác 

định rõ ràng và phù hợp với mục tiêu đề ra. Qua việc nghiên cứu thực tiễn hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu của Chính phủ nêu trên giúp chúng ta nhận thấy, đối 

tượng tác động của hoạt động này là: các doanh nghiệp, các ngành sản xuất hàng 

hóa và cung cấp dịch vụ cho xuất khẩu, các thể chế và tổ chức hỗ trợ thương mại 

của quốc gia, các thị trường và các nhà nhập khẩu nước ngoài. Xác định cụ thể 



Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang EU trong điều kiện thực thi EVFTA” 

 

 

 
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương  34 

đối tượng tác động sẽ giúp cho Chính phủ các quốc gia có thể xây dựng và đưa 

vào thực hiện các công cụ và hình thức xúc tiến xuất khẩu phù hợp, do đó sẽ nâng 

cao được hiệu quả của hoạt động này. Sự thành công của hoạt động xúc tiến xuất 

khẩu của Chính phủ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái lan một phần quan 

trọng là do họ đã xác định được cụ thể mục tiêu và đối tượng cho từng giai đoạn. 

Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông cần được vận dụng hiệu quả 

hơn nữa thông qua nhiều công cụ đa dạng hiện nay như các sàn thương mại điện 

tử, Website, Youtube, Mạng xã hội,... Đây là các kênh tiếp cận hiện tại ít tốn kém 

chi phí và mang tính truyền thông, hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Hệ thống website 

của doanh nghiệp và các cơ quan xúc tiến thương mại cần được thực hiện chuyên 

nghiệp, hiện đại, thông tin xác thực và cập nhật để quảng bá được chất lượng sản 

phẩm và dịch vụ xuất khẩu của Việt Nam. Các thông tin cần hướng tới cung cấp 

trên nền tảng tiếng Anh để doanh  nghiệp bạn có thể dễ dàng tra cứu, các doanh 

nghiệp xuất khẩu trong nước cũng có thể dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm thông tin thị 

trường, ngành hàng tiềm năng, đặc biệt là cập nhật kịp thời các chương trình, hoạt 

động xúc tiến thương mại góp phần tăng cường hoạt động xuất khẩu, tiến tới thu 

phí dịch vụ cung cấp thông tin, các dịch vụ xúc tiến xuất khẩu nhằm tăng cường 

nguồn lực để cải thiện chất lượng dịch vụ và thông tin, đảm bảo tính chuyên sâu, 

cập nhật theo thực tế phát triển.  

Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia trực tuyến tập 

trung, với thông tin cập nhật, phối hợp cung cấp giữa các bộ, ngành, các đơn vị 

liên quan, đặc biệt đối với thông tin các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt 

Nam, các nhà nhập khẩu uy tín từ EU cũng như các nước khác, cơ sở dữ liệu về 

các hội chợ triển lãm nổi tiếng, thông tin cập nhật về các quy định pháp luật, hệ 

thống phân phối, đặc điểm thị trường liên quan... 

Nguồn lực cho hoạt động xúc tiến thương mại chắc chắn cần được quan 

tâm bổ sung, phù hợp với tăng trưởng giá trị xuất khẩu, kế hoạch sử dụng các 

nguồn lực này cũng cần có mục tiêu, chiến lược cụ thể, tập trung thực hiện bài 

bản, có hiệu quả một số ngành hàng xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam sang EU. 

Tập trung chú trọng hỗ trợ xuất khẩu cho khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ với 

tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu lớn, phát triển thị trường ngách, xây dựng thương 

hiệu và mẫu mã bao bì, phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường cũng là hướng 

đi đúng đắn để hoạt động xúc tiến xuất khẩu có hiệu quả.  

Chú trọng hợp tác, liên kết với các tổ chức, cơ quan xúc tiến thương mại tại 

thị trường EU, phát huy năng lực và hiệu quả của các cơ quan đại diện thương 

mại của Việt Nam tại EU trong điều kiện nguồn lực hạn chế, nhằm phát triển thị 

trường, tổ chức giao dịch thương mại, kết hợp giới thiệu, quảng bá sản phẩm và 

tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam thông qua các sự kiện văn hóa, du lịch... cũng 

là các hoạt động rất cần thiết nhằm tăng cường hơn nữa xuất khẩu sang EU trong 

thời gian tới. 
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CHƯƠNG II - NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC XÚC TIẾN 

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA VIỆT NAM 

2.1. Khái quát chung về tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 

sang thị trường EU  

2.1.1. Khái quát về thị trường EU 

Liên minh châu Âu (EU) ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, đó là một 

Tây Âu “đổ nát” sau Chiến tranh thế giới thứ 2 (1954) mà nước gây chiến lại là quốc 

gia lớn nhất (Đức). Do vậy, mục tiêu chính của các nhà sáng lập ra Liên minh EU là 

nhằm (i) xây dựng hòa bình cho các quốc gia châu Âu; (ii) xóa bỏ hận thù giữa hai 

quốc gia lớn nhất châu Âu, nằm cạnh nhau (Đức và Pháp); (iii) thắt chặt mối quan 

hệ giữa các nước thành viên; và (iv) ngăn chặn mâu thuẫn giữa các châu Âu.  

Hơn 60 năm qua, EU đã đạt được những thành tựu lớn cả về quy mô và 

mức độ liên kết. Về quy mô, từ 6 quốc gia sáng lập ban đầu, đến nay, EU đã có 

28 nước thành viên. Mức độ liên kết kinh tế của khối đã dần đến mức hoàn hảo ở 

cả 5 hình thức: khu vực mậu dịch tự do, liên minh thuế quan, thị trường chung, 

liên minh tiền tệ và liên minh kinh tế. Bên canh đó, EU cũng đạt được nhiều thành 

tựu lớn trên một số lĩnh vực khác như: cải cách thể chế và hoạch định chính sách; 

thống nhất chính sách an ninh và đối ngoại chung của toàn khối; tăng cường quyền 

hạn chung của khối. 

Đến nay, EU vẫn được đánh giá là tổ chức liên kết thành công nhất thế giới 

với quá trình phát triển từ liên kết kinh tế sang liên kết chính trị - xã hội dưới hình 

thức thể chế Nhà nước siêu quốc gia, trong đó vẫn giữ vững vai trò độc lập của 

các quốc gia thành viên.  

a) Đặc điểm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của EU trong giai đoạn 

hiện nay  

- Về diện tích: Hiện tại, diện tích đất của EU là 4,48 triệu km2, chiếm 3,38% 

so với toàn thế giới. Tuy nhiên, đất đa giữa các quốc gia cũng có sự chênh lệch 

lớn (diện tích của nước rộng nhất (Pháp) lớn gấp 1.753 lần nước nhỏ nhất (Malta). 

- Về kinh tế: Hiện tại, EU là Liên minh kinh tế lớn nhất thế giới. Năm 2019, 

GDP của liên minh tính theo tỷ giá hiện hành đạt 15.593 tỷ USD4, chiếm xấp xỉ 

20% GDP toàn thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập giữa các nước thành 

viên tương đối lớn, GDP của các nước thuộn nhóm EU15 như Đức, Anh, Pháp rất 

cao, trong khi những nước mới gia nhập gần đây (chủ yếu là các nước Đông Âu 

cũ) có mức sống khá thấp. 

- Về dân số: Năm 2020, dân số của EU dự kiến đạt 448 triệu người5. Tuy 

nhiên, quy mô dân số của các nước cũng có chênh lệch khá cao. 

 
4 Số liệu của https://www.statista.com/ 
5 Số liệu của https://www.statista.com/ 
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- Về mức sống của dân cư: Năm 2019, GDP bình quân đầu người của Liên 

minh đạt 37.642/người/năm6. Tương tự như GDP, thu nhập của người dân cũng 

có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia. 

b) Đặc điểm thị trường EU 

EU là khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của 

Việt Nam. Quan hệ thương mại Việt Nam - EU đã hình thành và phát triển rất 

nhanh chóng, hiệu quả, từ năm 2000 đến nay. Năm 2020 đánh dấu 30 năm Việt 

Nam và Liên hiệp châu Âu (EU) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên 

chặng đường dài 30 năm ấy, bất chấp những biến động của tình hình thế giới và 

hai châu lục Á - Âu, mối quan hệ giữa Việt Nam và EU không ngừng phát triển, 

đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần tạo dấu mốc mới trong tiến trình 

hội nhập quốc tế của Việt Nam. Những thành tựu hợp tác hai bên đã đạt được là 

cơ sở mở ra một chương mới đầy hứa hẹn của quan hệ song phương. Cụ thể: 

- Về quy mô: Trao đổi thương mại hai chiều năm 2019 đạt 49,8 tỷ USD, 

trong đó Việt Nam xuất khẩu 35,8 tỷ USD. Thị phần của Việt Nam là 1,8% và 

xếp thứ 11 trong số các quốc gia xuất khẩu lớn nhất vào EU. Các mặt hàng xuất 

khẩu của Việt Nam sang thị trường EU kỳ vọng hưởng lợi bao gồm: hàng dệt 

may, giày dép các loại, các sản phẩm nông - lâm - thủy sản, các sản phẩm nhựa. 

- Về vị trí của thị trường EU:   EU-27 hiện là một trong các thị trường xuất 

khẩu lớn nhất của Việt Nam, sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đối với EU-27, Việt 

Nam là đối tác thương mại lớn thứ 17 trên thế giới, thứ 8 trong các đối tác ở châu 

Á và lớn thứ hai trong ASEAN. 

Hình 2 - Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – EU, giai đoạn 2015 – 10 

tháng đầu năm 2020 

                                                                                      Đơn vị: triệu USD 

 

 
6 Số liệu của https://www.statista.com/ 
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                                                              Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam 

- Thị hiếu và thói quen tiêu dùng 

EU gồm 27 quốc gia, mỗi quốc gia có một đặc điểm tiêu dùng riêng do đó 

có thể thấy rằng thị trường EU có nhu cầu rất đa dạng và phong phú về hàng hoá. 

Tuy có những khác biệt nhất định về tập quán và thị trường tiêu dùng giữa các thị 

trường quốc gia trong EU nhưng các quốc gia này đều nằm trong khu vực Tây và 

Bắc Âu nên có những đặc điểm tương đồng về kinh tế và văn hoá. Trình độ phát 

triển kinh tế xã hội của các thành viên là khá đồng đều cho nên người dân thuộc 

khối Eu có đặc điểm chung về sở thích, thói quen tiêu dùng. Hàng hoá được nhập 

khẩu vào thị trường này phải đảm bảo đầy đủ về chất lượng, nguồn gốc, mẫu mã 

vệ sinh an toàn cao. Người tiêu dùng Châu Âu thường có sở thích và thói quen sử 

dụng các sản phẩm có nhẫn hiệu nổi tiếng thế giới vì họ cho rằng những nhãn hiệu 

nổi tiếng này gắn với chất lượng sảm phẩm và có uy tín lâu đời cho nên dùng 

những sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng sẽ rất an toàn về chất lượng và an tâm 

cho người sử dụng. 

- EU là một thị trường khó tính 

Thị trường EU là một thị trường khó tính, chọn lọc kỹ lưỡng. Các nhà nhập 

khẩu và người tiêu dùng EU luôn có xu hướng đòi hỏi cao đối với hàng hoá nhập 

khẩu từ nước ngoài vào và họ thường tỏ ra thận trọng và bảo thủ hơn so với các 

thị trường trọng điểm khác của nước ta như Hoa Kỳ, ASEAN, Trung Quốc. Bên 

cạnh đó, chính sách quản lý nhập khẩu của EU luôn đưa ra những quy định về 

tiêu chuẩn kỹ thuật rất khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động 

thực vật, thực tiễn nông nghiệp tốt, nền nông nghiệp hữu cơ, nhãn sinh thái… 

nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. 

- EU là một thị trường bảo vệ người tiêu dùng 

Những yếu tố liên quan đến sự an toàn và sức khoẻ của người tiêu dùng 

được thị trường này đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo an toàn sản phẩm cho người 

tiêu dùng, EU kiểm tra sản phẩm ngay từ nơi sản xuất và có hệ thống báo động 

giữa các nước thành viên khi có hiện tượng độc hại, đồng thời bãi bỏ việc kiểm 

tra các sản phẩm ở biên giới. EU đưa ra các quy định chuẩn quốc gia hoặc Châu 

Âu để cấm buôn bán các sản phẩm được sản xuất ở các nước có điều kiện sản xuất 

chưa đạt mức an toàn ngang với tiêu chuẩn Châu Âu. Đặc biệt EU có quy chế về 

nhãn mác sản phẩm rất khắt khe, nhất là với hàng thực phẩm, đồ uống, dược phẩm 

và vải lụa. Trong hệ thống quy định bảo vệ người tiêu dùng có quy định các thành 

phần của sản phẩm, cách bảo quản. Việc làm sai quy cách về đóng gói, bao bì, 

các sản phẩm nhập lậu, đánh cắp bản quyền, … bị xử lý rất nghiêm ngặt. 

Cuối cùng, tuy giá trị nhập khẩu từ các nước ngoài khối EU luôn có chiều 

hướng gia tăng, EU thực sự là một thị trường lớn, tiềm năng, nhưng thâm nhập 

đứng vững trên thị trường này không dễ dàng, bởi hàng hoá nhập khẩu vào thị 

trường EU phải chịu áp lực cạnh tranh tương đối gay gắt do mức độ tập trung các 
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nhà sản xuất và xuất khẩu trên thế giới ngày càng quan tâm đến thị trường đầy 

tiềm năng và triển vọng này 

2.1.2. Khát quát về tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU 

EU là khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của 

Việt Nam. Quan hệ thương mại Việt Nam - EU đã hình thành và phát triển rất 

nhanh chóng, hiệu quả, từ năm 2000 đến nay. Năm 2020 đánh dấu 30 năm Việt 

Nam và Liên hiệp châu Âu (EU) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên 

chặng đường dài 30 năm ấy, bất chấp những biến động của tình hình thế giới và 

hai châu lục Á - Âu, mối quan hệ giữa Việt Nam và EU không ngừng phát triển, 

đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần tạo dấu mốc mới trong tiến trình 

hội nhập quốc tế của Việt Nam. Những thành tựu hợp tác hai bên đã đạt được là 

cơ sở mở ra một chương mới đầy hứa hẹn của quan hệ song phương.  

Hình 3 - Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – EU, giai đoạn 2015 – 10 

tháng đầu năm 2020 

                                                                                      Đơn vị: triệu USD 

 
                                                                    Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam 

 

Bảng 1 - Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước trong 9 

tháng năm 2020 và so với cùng kỳ năm 2019 

 Thị trường 

 Xuất khẩu  Nhập khẩu 

 Trị giá 

(Tỷ USD) 

 So với 

năm 

2019 (%) 

 Tỷ 

trọng 

(%) 

 Trị giá 

(Tỷ USD) 

 So với 

năm 2019 

(%) 

 Tỷ 

trọng 

(%) 

Châu Á 99,91 0,5 49,3 149,16 -0,8 80,2 

Châu Âu 32,95 -7,5 16,3 13,91 2,8 7,5 

Châu Mỹ 64,15 18,9 31,7 16,31 -2,1 8,8 

2015 2016 2017 2018 2019 10T/ 2020

Xuất khẩu 30,94 34,00 38,34 41,89 41,54 28,90

Nhập khẩu 10,43 11,06 12,10 13,89 14,91 11,80

Xuất nhập khẩu 41,37 45,07 50,43 55,78 56,45 40,70
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 Thị trường 

 Xuất khẩu  Nhập khẩu 

 Trị giá 

(Tỷ USD) 

 So với 

năm 

2019 (%) 

 Tỷ 

trọng 

(%) 

 Trị giá 

(Tỷ USD) 

 So với 

năm 2019 

(%) 

 Tỷ 

trọng 

(%) 

Châu Đại Dương 3,26 0,7 1,6 3,92 1,3 2,1 

Châu Phi 2,31 -2,5 1,1 2,75 -8,8 1,5 

Tổng 202,57 4,1 100,0 186,05 -0,7 100,0 

Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam 

- Về cơ cấu thị trường xuất khẩu: Các nước xuất khẩu chính của Việt Nam 

tại thị trường EU vẫn tập trung vào các thị trường truyền thống như Hà Lan, Đức, 

Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ và Ba Lan. Trong đó, các thị trường có giá trị xuất khẩu 

đạt trên 1 tỷ USD là Hà Lan (6,88 tỷ USD, giảm 2,89% so năm 2018), Đức (6,56 

tỷ USD, giảm 4,63%), Pháp (3,76 tỷ USD, giảm 0,01%), Ý (3,44 tỷ USD, tăng 

18,46%), Áo (3,27 tỷ USD, giảm 19,93%), Tây Ban Nha (2,72 tỷ USD, tăng 

3,38%), Bỉ (2,55 tỷ USD, tăng 5,83%), Ba Lan (1,50 tỷ USD, tăng 12,42%) và 

Thụy Điển (1,18 tỷ USD), tăng 2,39%). 

Bảng 2 - Top các thị trường EU Việt Nam xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD năm 2019 

STT Thị trường 
Giá trị xuất khẩu 

năm 2019 

Tăng giảm so với 

năm 2018 (%) 

1 Hà Lan 6,88 - 2,89 

2 Đức 6,56 - 4,63 

3 Pháp 3,76 -0,01 

4 Ý 3,44 18,46 

5 Áo 3,27 - 19,93 

6 Tây Ban Nha 2,72 3,38 

7 Bỉ 2,55 5,83 

8 Ba Lan 1,50 12,42 

9 Thụy Điển 1,18 2,39 

Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam 

- Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu: Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu xuất nhập 

khẩu giữa Việt Nam và EU là tính bổ sung lẫn nhau rất lớn, ít mang tính cạnh 

tranh đối đầu trực tiếp do thế mạnh và đặc tính hàng hóa xuất khẩu của hai Bên 

khác nhau, Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu các mặt hàng điện thoại các loại và 

linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hàng dệt may, thủy sản, máy 

móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác v.v. sang EU và EU xuất khẩu các mặt hàng 

sản phẩm máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dược phẩm; máy vi tính, sản phẩm 

điện tử và linh kiện; hóa chấtsang thị trường Việt Nam. 

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang EU là điện thoại các loại 

và linh kiện (đạt 12,21 tỷ USD, giảm 7,23%), giày dép các loại (5,03 tỷ USD, tăng 

7,51%), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (4,66 tỷ USD, giảm 8,13%), 
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hàng dệt may (4,26 tỷ USD, tăng 3,90%), máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 

khác (2,51 tỷ USD, tăng 21,63%), hàng thủy sản (1,25 tỷ USD, giảm 13,07%) và 

cà phê (1,16 tỷ USD, giảm 14,91%). Các mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất 

trong năm 2019 là chất dẻo nguyên liệu (đạt 19,13 triệu USD, tăng 235,42%), 

giấy và các sản phẩm từ giấy (13,94 triệu USD, tăng 175,56%), máy ảnh, máy 

quay phim và linh kiện (30,70 triệu USD, tăng 139,83%), chè (8,20 triệu USD, 

tăng 132,98%) và dây điện và dây cáp điện (31,10 triệu USD, tăng 139,83%). Một 

số mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng giảm như sắt thép các loại (238,28 triệu USD, 

giảm 33,98%), hóa chất (38,35 triệu USD, giảm 16,83%), cao su (113,77 triệu 

USD, giảm 11,37%), hàng thủy sản (1,25 tỷ USD, giảm 13,07%) và cà phê (1,16 

tỷ USD, giảm 14,91%). 

Bảng 3 - Cơ cấu xuất khẩu một số mặt hàng chính của Việt Nam sang thị 

trường EU giai đoạn 2017-2019 

(Đơn vị: tỷ USD) 

TT Tên hàng 2017 2018 2019 2019/2018 

1 Giày dép 4,61 4,67 5,03 +7,5% 

2 Dệt may 3,73 4,11 4,26 +3,9% 

3 Thủy hải sản 1,42 1,43 1,24 -13,1% 

4 Cà phê 1.36 1.36 1,16 -14,9% 

5 Đồ gỗ 0,75 0,78 0,85 +8,7% 

6 Máy vi tính 4,10 5,07 4,66 -8,1% 

7 Điện thoại 11,78 13,16 12,21 -7,2% 

8 Túi xách, ví, vali, mũ & ô dù 0,88 0,93 0,97 +3,9% 

9 Sản phẩm từ thép 0,40 0,57 0,55 -3,1% 

10 Phương tiện VT và PT 0,70 0,67 0,81 +21,2% 

11 Hạt điều 0,94 0,11 0,10 -2,7% 

12 Máy móc 1,69 2,06 2,51 +21,6% 

      Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam 

Xuất khẩu Việt Nam sang EU đang chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch 

Covid-19. Tuy nhiên, thông qua hiệp định EVFTA với cam kết xóa bỏ thuế nhập 

khẩu lên tới gần 100% biểu thuế và giá trị thương mại thúc đẩy quan hệ thương mại 

Việt Nam - EU, tháng 8 năm 2020 đã đánh dấu mốc quan trọng khi 3,25 tỷ USD 

hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường EU (tăng 300 triệu USD so với 

tháng 7). Tiếp tục đà tăng trưởng của tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường 

tháng 9 tiếp tục duy trì đà tăng mạnh với 14,4% so với cùng kỳ năm 2019. 
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Tính tới thời điểm cuối tháng 9 năm 2020, hàng hóa Việt Nam đã cấp gần 

15.000 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 với kim ngạch 

gần 700 triệu USD đi 28 nước EU. Các mặt hàng đã được cấp C/O mẫu EUR.1 

chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, 

túi xách, va ly, rau quả, sản phẩm mây, tre, đan; nông sản; hàng điện tử... Thị 

trường nhập khẩu đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối, trung 

chuyển của EU như Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp... 

2.1.2. Tình hình xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EU theo mặt hàng 

và tác động của Hiệp định EVFTA 

Một số vấn đề hàng hóa Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Hiện nay phần lớn sản phẩm đang xuất khẩu sang EU được hưởng thuế quan 

theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP, ở mức 3-4%. Khi EVFTA có hiệu 

lực, Việt Nam không còn hưởng lợi từ GSP, vì vậy trong vài năm đầu thực 

hiện FTA này, sẽ có một số ảnh hưởng bất lợi do mức thuế giảm dần đều từ 

mức hơn 10%, vẫn sẽ cao hơn mức 3-4% theo GSP. Tuy nhiên, trong dài hạn, 

các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn sẽ hưởng lợi đáng kể từ EVFTA khi đã tận 

dụng được các điều kiện để hưởng thuế suất ưu đãi. 

✓ Những làn sóng dịch chuyển sản xuất của các ngành và các đơn hàng gia 

công từ Trung Quốc sang Việt Nam, dẫn tới nguy cơ nhiều ngành hàng xuất 

khẩu trở thành nơi đóng dấu xuất xứ cho hàng Trung Quốc, tăng nguy cơ 

bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ EU. 

✓ Bên cạnh đó, việc gia tăng xuất khẩu vào EU có thể dẫn đến việc EU tăng cường 

các rào cản kỹ thuật đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, các 

quy định về hạn chế hóa chất độc hại, quy định an toàn sản phẩm tiêu dùng, điều 

kiện về môi trường, trách nhiệm xã hội cùng các biện pháp phòng vệ như chống 

bán phá giá, chống trợ cấp là các vấn đề chính sản phẩm Việt Nam đang gặp phải. 

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam hiện nay đều nằm trong phạm vi 

điều chỉnh của Hiệp định TBT và SPS (Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động 

thực vật). EU là một trong năm thị trường áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nhất 

của WTO trong giai đoạn 1995-2019 với 1.638 biện pháp về TBT, và 1300 biện 

pháp về SPS. Các biện pháp EU áp dụng hiện nay được coi là gây cản trở thương 

mại quá mức cần thiết, tạo gánh nặng cho thương mại. 

✓ Ngày càng có nhiều quốc gia sản xuất và xuất khẩu nông sản có uy tín và 

tên tuổi coi thị trường EU là thị trường xuất khẩu mục tiêu, vì vậy Việt Nam 

phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn trong bối cảnh thị trường 

ngày càng bị co hẹp. 

✓ Do tăng công suất sản xuất, các doanh nghiệp trong nước cũng có thể đối 

mặt với mức lương tăng cao làm cho lợi nhuận từ sản xuất, gia công của 

các doanh nghiệp Việt Nam bị giảm sút. 
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Bảng 4 - Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU, giai đoạn 2015-2019 

Đơn vị: nghìn USD 

Hàng hóa 2015 2016 2017 2018 2019 
Tăng trưởng 5 

năm (2015/2019) 

Tổng  30.788  34.029  38.314  41.911  41.492  7,7% 

Dệt may  3.664  3.765  3.998  4.387   4.584  5,8% 

Rau quả  1.015  1.049  1.197  1.265  1.370  7,8% 

Cà phê 1.149  1.380  1.349  1.322   1.129  -0,5% 

Thuỷ sản  763  790  946   928  839  2,4% 

Hồ tiêu  302   271   186   133  130  19,0% 

Cao su  227  286  399  411  467  19,7% 

Chè  10  7  8  7  6  -12,9% 
 

    Nguồn: Tinh toán từ ITC Trademap, tháng 10/2020 

2.1.2.1. Dệt may 

Với quy mô nhập khẩu hàng dệt may hàng năm hơn 250 tỷ USD, EU là thị 

trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới, chiếm 34% tổng kim ngạch 

nhập khẩu dệt may thế giới, với tổng cầu may mặc tăng trưởng bình quân 3%/năm. 

EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam, sau Mỹ và Nhật 

Bản. Tuy nhiên, thị phần xuất khẩu của dệt may Việt Nam sang khu vực này mới 

chỉ chiếm khoảng 2,7%, nên dư địa để ngành dệt may Việt Nam gia tăng xuất 

khẩu vào thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực là rất triển vọng; 

và dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào EU sẽ tăng khoảng 67% đến 

năm 2025 so với kịch bản không có Hiệp định. 

Bảng 5 - Xuất khẩu dệt may Việt Nam sang thị trường EU năm 2019 

 

Chủng loại 

Năm 2019 

(Nghìn USD) 

Năm 2019 

so với năm 

2018 (%) 

Tỷ trọng của 

thị trường năm 

2019 (%) 

Tỷ trọng của 

thị trường năm 

2018 (%) 

Tổng KNXK 

dệt may 
32.850.225 7,79 100,00 100,00 

Xuất khẩu dệt 

may sang EU, 

trong đó: 

3.640.649 4,78 11,08 11,40 

Đức 804.596 1,98 22,10 22,71 

Hà Lan 691.030 12,64 18,98 17,66 

Pháp 592.136 -2,82 16,26 17,54 

Tây Ban Nha 432.173 -6,72 11,87 13,33 

Bỉ 353.509 39,34 9,71 7,30 

Italia 294.430 12,03 8,09 7,56 

Đan Mạch 78.221 -18,04 2,15 2,75 
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Chủng loại 

Năm 2019 

(Nghìn USD) 

Năm 2019 

so với năm 

2018 (%) 

Tỷ trọng của 

thị trường năm 

2019 (%) 

Tỷ trọng của 

thị trường năm 

2018 (%) 

Thụy Điển 77.684 -10,52 2,13 2,50 

Ba Lan 62.548 13,03 1,72 1,59 

Áo 35.150 -15,46 0,97 1,20 

Ai Len 26.219 13,33 0,72 0,67 

Croatia 18.502 26,53 0,51 0,42 

Phần Lan 14.133 -4,40 0,39 0,43 

Slovenia 13.301 2,98 0,37 0,37 

CH Séc 12.343 -7,37 0,34 0,38 

Hy Lạp 8.049 8,06 0,22 0,21 

Latvia 2.834 222,21 0,08 0,03 

Malta 1.408 37,51 0,04 0,03 

Hungary 1.093 -65,91 0,03 0,09 

Lithuania 981 79,95 0,03 0,02 

Slovakia 981 -14,19 0,03 0,03 

Romania 929 -36,12 0,03 0,04 

Bồ Đào Nha 789 -17,03 0,02 0,03 

Estonia 624 -69,15 0,02 0,06 

Bulgaria 365 -16,87 0,01 0,01 

Cyprus 38 -8,61 0,00 0,00 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường EU năm 

2020 dù vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng dịch Covid-19 bùng 

phát trên toàn cầu, nhưng tốc độ giảm đang chậm lại, cho thấy sự phục hồi trong 

nhập khẩu mặt hàng này của thị trường EU. Trong tháng 5/2020, nhập khẩu hàng 

dệt may của EU từ Việt Nam chỉ bằng 66,17% nhập khẩu của tháng 5/2019 thì tới 

tháng 6/2020 đã tăng lên 82,98% và đến tháng 9/2020 nhập khẩu hàng may mặc 

của EU từ Việt Nam đã đạt 94% so với tháng 9/2019. 
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Hình 4 - Cơ cấu mặt hàng trong xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang EU 

năm 2019 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Lợi thế từ Hiệp định EVFTA 

Thuế quan 

Với EVFTA, tiềm năng mở rộng thị trường EU đối với ngành dệt may Việt 

Nam là rất lớn bởi 42,5% dòng thuế áp dụng đối với các sản phẩm dệt may sẽ 

giảm về 0% ngay khi EVFTA có hiệu lực, còn lại sẽ giảm về 0% theo lộ trình 3-

7 năm, giúp hàng hóa Việt Nam dần trở nên cạnh tranh hơn so với Trung Quốc 

và cạnh tranh ngang bằng về giá với các nước đang được hưởng thuế 0% như 

Campuchia, Bangladesh, Lào. 

Hiện tại, nhóm sản phẩm dệt may được EU cam kết loại bỏ thuế ngay là các 

sản phẩm mà Việt Nam ít gia công (sản phẩm may mặc) hoặc ít xuất khẩu vào EU 

(ví dụ nguyên liệu dệt may). Do vậy, Việt Nam sẽ ít được hưởng lợi từ nhóm cam 

kết này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiện đang xuất khẩu sơ xợi nếu tìm kiếm 

được khách hàng EU sẽ được hưởng lợi từ các cam kết này (bởi mức thuế MFN 

mà EU đang áp dụng là khoảng 6 - 8%). 

Đối với nhóm sản phẩm EU cam kết loại bỏ thuế theo lộ trình bao gồm phần 

lớn sản phẩm may mặc mà Việt Nam đang xuất khẩu sang EU. Hiện tại, nhóm 

này đang được hưởng mức thuế ưu đãi trung bình là 9% theo Quy chế ưu đãi thuế 

quan phổ cập (GSP); sau khi EVFTA có hiệu lực, hàng dệt may đang được hưởng 

GSP sẽ tiếp tục được hưởng hết hai năm sau khi EVFTA đi vào hiệu lực. 

Để hưởng ưu đãi thuế của Hiệp định EVFTA phải đáp ứng quy tắc xuất xứ 

yêu cầu 2 công đoạn từ vải trở đi: 

Áo jacket; 

30,77%

Quần; 17,80%
Áo thun; 13,39%

Đồ lót; 6,27%

Áo sơ mi; 5,66%

Khác; 26,11%
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Hiệp định EVFTA quy định tiêu chí xuất xứ cho sản phẩm dệt may là tiêu 

chí hai công đoạn, nghĩa là (i) công đoạn dệt vải và (ii) công đoạn may thành 

phẩm phải được thực hiện tại Việt Nam hoặc EU. Với quy định xuất xứ như vậy, 

vải sử dụng để cắt may phải có xuất xứ từ Việt Nam hoặc EU. 

Bên cạnh đó, EU cũng dành cơ chế linh hoạt cho Việt Nam đối với quy tắc 

hai công đoạn này. Cụ thể, Việt Nam được phép cộng gộp mở rộng với các nước 

đối tác FTA chung của Việt Nam và EU. Theo đó, các nhà sản xuất Việt Nam 

được phép sử dụng vải có xuất xứ Hàn Quốc – cũng là quốc gia đang chiếm 16% 

tổng kim ngạch nhập khẩu vải của Việt Nam để sản xuất ra sản phẩm dệt may 

xuất khẩu đi EU và hưởng thuế suất ưu đãi EVFTA. 

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng dệt may vào EU 

Các sản phẩm dệt may của Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường EU phải 

vượt qua “rào cản” phi thuế quan mà thị trường EU sẽ tăng cường áp dụng nhằm 

“vô hiệu hóa” các lợi thế mà Việt Nam có từ Hiệp định. Cụ thể: 

- Tất cả hàng dệt may của Việt Nam 

muốn lưu hành tại châu Âu phải đảm bảo tuân 

thủ các quy định trong Chỉ thị chung về An 

toàn Sản phẩm (The European Union General 

Product Safety Directive), các quy định về 

Đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa 

chất, đảm bảo. 

- Hiện nay, Châu Âu áp dụng Quy định pháp lý phổ biến nhất cho các sản 

phẩm may mặc xuất khẩu sang EU REACH số 1907/2006 ngày 18/12/2006. Quy 

định này hạn chế sử dụng nhiều loại hóa chất trong dệt may và da. Việc sử dụng 

các hóa chất trong may mặc bị hạn chế bởi các giới hạn về lượng (mg hoặc kg) 

hoặc bị cấm hoàn toàn. Tại một số nước EU có quy định quốc gia bổ sung về các 

hóa chất cụ thể. Ví dụ: Áo, Phần Lan, Đức, Na Uy và Hà Lan có các quy định cụ 

thể đối với formaldehyd trong hàng dệt may; Áo, Đan Mạch, Đức và Hà Lan cũng 

có các quy định cụ thể đối với PCP; trong khi Đức cũng có các quy định về phân 

tán thuốc nhuộm trong dệt may; Thụy Sĩ có quy định riêng về hóa chất ORRChem. 

- Ngoài ra thị trường EU còn áp dụng 

các yêu cầu riêng đối với vật liệu cơ sở, đáp 

ứng các yêu cầu gắn nhãn CE (CE marking) 

và ghi nhãn đánh dấu hoặc kèm theo các tài 

liệu thương mại tuân thủ Quy định EU 

số1007/2001, ngày 23/5/2001 khi lưu hành 

tại thị trường EU. 

- Các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may 

Việt Nam còn đang gặp khó khăn về sở hữu trí tuệ và trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều nhà nhập khẩu ở châu Âu đang gia tăng yêu cầu 

của họ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Yêu cầu tối thiểu là doanh 
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nghiệp sẽ ký một bộ quy tắc ứng xử, trong đó tuyên bố rằng doanh nghiệp tôn 

trọng luật lao động, môi trường địa phương và tránh tham nhũng. Ngoài ra, người 

mua có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp chứng nhận liên quan đến nguồn gốc 

của sản phẩm, tiền lương trả cho lao động nhà máy và cách thức xử lý chất thải 

nhà máy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. Da giày 

Các vấn đề hàng dệt may Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Bất cập lớn nhất của dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng chính là khâu 

cung cấp nguyên, phụ liệu đầu vào, hiện chỉ đáp ứng được chưa tới 1% nhu 

cầu về bông, 30% nhu cầu xơ. Sản lượng sợi đạt trên 1 triệu tấn/năm, trong 

đó gần 70% xuất khẩu. Sợi sử dụng trong nước chủ yếu nhập khẩu (tương 

đương lượng sợi xuất khẩu, nhưng chất lượng cao hơn) từ Trung Quốc 43%, 

Hàn Quốc 20%, Đài Loan 15%, các nước TPP chỉ 9,7%. 

✓ Phương thức gia công xuất khẩu là chủ yếu, chiếm 70%; phương thức 

mua nguyên liệu, bán thành phẩm theo khách hàng chỉ định hoặc tự khai 

thác (FOB I và FOB II) chỉ ở khoảng 20%; phương thức sản phẩm bao 

gồm cả thiết kế (ODM) là 9% và phương thức sản xuất và tiếp thị bán 

hàng trực tiếp tại các trung tâm thương mại nước ngoài (OBM) chỉ vỏn 

vẹn 1%. Vì thế, hiệu quả thấp và giá trị tăng thêm của hàng dệt may xuất 

khẩu chỉ chiếm trên 50%. 

✓ May xuất khẩu lệ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên, phụ liệu nhập khẩu, 

mà chủ yếu không phải từ các nước thành viên Hiệp định CPTPP và Hiệp 

định Việt Nam - EU. 
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Năm 2017, xuất khẩu giày dép sang EU tăng trưởng ở mức 2 con số 

(10,1%); năm 2018 và năm 2019, kim ngạch tăng nhẹ, lần lượt 1,5% và 7,7%. Cụ 

thể, năm 2019, kim ngạch xuất khẩu giày dép, túi xách của Việt Nam đạt 22 tỷ 

USD. Trong đó, xuất khẩu sang EU đạt 5,65 tỷ USD, trở thành thị trường xuất 

khẩu da giầy lớn thứ 2 của Việt Nam (sau thị trường Hoa Kỳ), chiếm tỷ trọng 

khoảng 20,1% kim ngạch nhập khẩu của EU đối với mặt hàng này. 9 tháng đầu 

năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến xuất khẩu giày dép sang thị 

trường EU đạt gần 3,04 tỷ USD, chiếm 25%, giảm 15,8%.  

Hình 5 - Cơ cấu mặt hàng trong xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Chủng loại giày dép xuất khẩu sang EU rất đa dạng, trong đó nhiều nhất    

là nhóm mã HS 640411 (chiếm gần 30%) và 640399 (chiếm 20,7%). Ngoài ra, 

EU là thị trường xuất khẩu chính cho sản phẩm mã HS 640312 (Giày trượt tuyết, 

giày trượt tuyết có đế ngoài bằng cao su, nhựa, da hoặc da tổng hợp và mũ giày 

bằng da) của Việt Nam, chiếm tới 88% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này 

của cả nước. 

Theo dự báo, tốc độ tăng xuất khẩu vào EU của các sản phẩm da giày dự 

báo sẽ gấp đôi vào 2025, và tổng xuất khẩu giày da cũng sẽ tăng khoảng 34%, sản 

lượng của toàn ngành tăng ở mức 31,8%.  

Lợi thế từ Hiệp định EVFTA 

Thuế quan 

Theo Hiệp định EVFTA, nhóm sản phẩm giày dép được EU cam kết loại 

bỏ thuế ngay là những sản phẩm mà Việt Nam ít gia công hoặc xuất khẩu vào EU. 
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Do vậy, Việt Nam dự kiến sẽ ít được hưởng lợi từ nhóm cam kết này ngay từ khi 

EVFTA có hiệu lực. 

Nhóm sản phẩm EU cam kết loại bỏ thuế theo lộ trình từ 3 - 7 năm gồm 

phần lớn sản phẩm giày dép mà Việt Nam đang xuất khẩu sang EU. Hiện nhóm 

này đang được hưởng mức thuế ưu đãi trung bình 3 - 4% theo Qui chế ưu đãi thuế 

quan phổ cập (GSP), sau khi EVFTA hiệu lực, các mức thuế nhập khẩu đối với 

giày dép sẽ giảm dần đều xuống 0% tính từ mức MFN (khoảng 12,4%) trong lộ 

trình 3 - 7 năm. 

Các mặt hàng có mức thuế 0% ngay khi EVFTA có hiệu lực tập trung vào 

sản phẩm giày thể thao, giày vải, giày cao su/nhựa, dép lê và dép đi trong nhà, 

nguyên phụ liệu ngành giày dép… Số còn lại sẽ giảm dần về 0% theo lộ trình từ 

3-7 năm tùy từng mặt hàng cụ thể (phần lớn các loại giày dép mà Việt Nam có 

thế mạnh xuất khẩu thuộc nhóm này). Theo đó, các doanh nghiệp có thể cân nhắc 

tiếp tục sử dụng GSP đến năm 2022 để lựa chọn ưu đãi thuế có lợi hơn. 

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng da giày vào EU 

- Mọi sản phẩm lưu hành tại châu Âu phải đảm bảo tuân thủ các quy định 

trong Chỉ thị chung về An toàn Sản phẩm (The European Union General Product 

Safety Directive) số 2001/95/EC ngày 03/12/2001. 

- Quy định về Đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất (REACH) 

Châu Âu áp dụng quy định pháp lý phổ biến nhất cho các sản phẩm giày 

dép xuất khẩu sang EU là Quy định REACH số 1907/2006 ngày 18/12/2006. Quy 

định này hạn chế sử dụng nhiều loại chất hóa học trong dệt may, da giày và phụ 

kiện được bán trên thị trường EU. Việc sử dụng hóa chất bị hạn chế bởi các giới 

hạn về lượng (mg hoặc kg) hoặc bị cấm hoàn toàn. 

- Danh sách các chất hạn chế sử dụng (RSLs) 

 Ngoài quy định REACH, nhiều thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ đã tự 

xây dựng danh sách các chất hạn chế sử dụng (RSL) nghiêm ngặt hơn REACH. 

RSL dành riêng cho người mua, thường được lấy từ Chương trình Mức thải hóa 

chất nguy hiểm bằng không về sử dụng hóa chất an toàn (ZDHC). 

- Các hợp chất hữu cơ bền 

Việc sử dụng các hợp chất hữu cơ bền (POPs) cũng bị cấm, mặc dù trong 

đa số trường hợp không được quy định trong REACH mà được quy định trong 

Công ước Stockholm (Quy định EU số 2019/1021 ngày 20/6/2019). POPs đôi khi 

được sử dụng để làm vải chống nước hoặc chống cháy, hoặc trong công đoạn cuối 

cùng trong quá trình sản xuất da. 

- Hạn chế sử dụng một số chất hóa học được quy định tại Quy định EC số 

1907/2006, ngày 18/12/2006 nghiêm cấm hoặc hạn chế các chất sau trong quá 

trình sản xuất hoặc thành phẩm và Quy định EU số 2019/1021, ngày 20/6/2019 

cũng cấm các chất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong các sản phẩm như: 
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Tetrabromodiphenyl ether, Pentabromodiphenyl ether... Ngoại trừ những sản 

phẩm diệt khuẩn được cho phép trong Quy định EU số 528/2012, ngày 22/5/2012, 

không có chất diệt khuẩn nào khác được dùng trong sản phẩm. 

- Các doanh nghiệp phải tuân theo Quy định số 94/11/EC về việc ghi nhãn 

các vật liệu được sử dụng trong các thành phần chính của sản phẩm giày dép. Nội 

dung ghi nhãn mô tả các chất liệu trong ba phần chính của giày dép (phần trên, lớp 

lót và đế ngoài), nêu rõ trong từng trường hợp chất liệu đó là da, bọc da, dệt may 

hay loại khác. Việc giám sát và kiểm tra thành phần của sản phẩm phù hợp với 

thông tin trên nhãn mác có thể diễn ra ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi cung ứng. 

- Tuân thủ Công ước CITES: Quy định EC số 338/97, ngày 09/12/1996, về 

bảo vệ động vật hoang dã, dựa trên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES). 

- Quyền sở hữu trí tuệ: Việc sử dụng bất hợp pháp các thương hiệu và mẫu 

thiết kế trong giày dép được coi là một mối đe dọa nghiêm trọng cho ngành thời 

trang châu Âu. Nếu doanh nghiệp bán các thiết kế của mình tại thị trường châu 

Âu, họ phải đảm bảo không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các quyền này có thể 

áp dụng cho thiết kế của sản phẩm, thương hiệu hoặc bản vẽ thiết kế được sử 

dụng. Nếu bên mua cung cấp mẫu thiết kế thì sẽ phải chịu trách nhiệm nếu mặt 

hàng liên quan bị phát hiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Hiện nay, nhiều nhà nhập khẩu ở châu 

Âu đang gia tăng yêu cầu của họ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). 

Yêu cầu tối thiểu là doanh nghiệp sẽ ký một bộ quy tắc ứng xử, trong đó tuyên bố 

rằng doanh nghiệp tôn trọng luật lao động, môi trường địa phương và tránh tham 

nhũng. Ngoài ra, người mua có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp chứng nhận 

liên quan đến nguồn gốc của sản phẩm, tiền lương trả cho lao động nhà máy và 

cách thức xử lý chất thải nhà máy. Các công ty từ Bắc Âu và Tây Âu được coi là 

tương đối nghiêm ngặt về CSR và chất lượng sản phẩm. 
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2.1.2.3. Thủy sản 

Trước khi thủy sản Việt Nam bị Liên minh châu Âu (EU) phạt thẻ vàng do 

tình trạng đánh bắt bất hợp pháp không được báo cáo và không được quản lý 

(IUU), EU là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam. EU luôn 

chiếm trên 17% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Riêng xuất khẩu 

hải sản luôn đạt kim ngạch 350-400 triệu USD/năm, chiếm khoảng 30% tổng giá 

trị kim ngạch xuất khẩu thủy-hải sản của Việt Nam sang EU. Kim ngạch xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam tập trung vào 3 mặt hàng chính, chiếm tỷ lệ kim 

ngạch xuất khẩu cao, lần lượt là tôm, cá tra và cá ngừ. 

Kể từ khi Việt Nam bị EU phạt thẻ vàng IUU (tháng 10/2017), giá trị xuất 

khẩu hải sản sang thị trường này đã giảm nhiều. Cụ thể năm 2018, kim ngạch xuất 

khẩu đạt gần 390 triệu USD, giảm 7% so với năm 2017. Năm 2019, xuất khẩu 

thủy sản sang EU đạt 1,25 tỷ USD, chiếm 14,6% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy 

sản. Thẻ vàng tiếp tục tác động đến xuất khẩu các mặt hàng hải sản như mực, bạch 

tuộc, cá ngừ và cá biển khác, cụ thể, xuất khẩu hải sản sang EU giảm, trong đó cá 

ngừ giảm 11%, mực, bạch tuộc giảm 20% do ảnh hưởng của thẻ vàng IUU.  

Hình 6 - Cơ cấu mặt hàng trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU 
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Các vấn đề hàng da giày Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Hiện nay ngành da giày Việt vẫn nằm trong chuỗi gia công, doanh nghiệp 

chưa xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu của mình vì vậy lợi nhuận 

còn thấp và phụ thuộc rất nhiều vào các quy định của đối tác. Ngoài ra, 

khoảng 80% nguyên liệu phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài dẫn đến 

nhiều rủi ro khi tham gia vào thị trường khó tính như EU. 
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Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam  

Lợi thế từ Hiệp định EVFTA 

Thuế quan 

Hiện nay, một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang EU 

chịu thuế khá cao như tôm hùm đang áp thuế nhập khẩu 8 - 20%; thanh cua đang 

áp thuế 14,2%; cá tuyết thuế suất 13%, tôm hồng áp thuế 12%, các mặt hàng hàu, 

sò điệp, mực, cá bơn, hải sâm… có mức thuế nhập khẩu từ 8 - 11%.  

Do vậy, sau khi Hiệp định có hiệu lực, các mặt hàng sẽ ngay lập tức được 

xóa bỏ về 0%. Điều này sẽ mang lại lợi thế lớn cho doanh nghiệp thủy sản Việt 

Nam trước các đối thủ như Ấn Độ, Thái Lan, những quốc gia chưa có hiệp định 

thương mại tự do với EU. 

Nhờ những dấu hiệu tích cực của hiệp định EVFTA, cho đến hết tháng 

9/2020, mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19 trên toàn cầu, giá trị sản xuất 

thủy sản tăng 2,48%, xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU đã tang trưởng, kim 

ngạch trong tháng 9 đã hồi phục mạnh khi đạt 92 triệu USD (tăng 13%) và lũy kế 

9 tháng đạt 692 triệu USD trong đó, Việt Nam xuất khẩu thủy sản nhiều nhất sang 

các thị trường Hà Lan, Đức, Italy, Tây Ban Nha.  

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng thủy sản vào EU 

- Đối với tất cả các sản phẩm thủy sản, các quốc 

gia xuất xứ phải nằm trong danh sách các quốc gia 

đạt đủ điều kiện để được EU chấp thuận cho phép 

xuất khẩu vào thị trường khu vực. Điều kiện chủ yếu 

dựa trên tính tương đương giữa sức khỏe cộng đồng 

và hệ thống kiểm soát. Khi quốc gia xuất khẩu đã 

được chấp thuận, các cấp có thẩm quyền của quốc gia 

đó sẽ phê duyệt cho các doanh nghiệp và các tàu – 

nhà máy đánh bắt của mình. Các doanh nghiệp xuất 

khẩu được chấp thuận sẽ được cấp cho một mã số 

định danh duy nhất. 

- Quy định IUU: Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU phải được cung 

cấp giấy chứng nhận sức khỏe bởi các cấp có thẩm quyền của nước xuất khẩu để 

đảm bảo hệ thống sức khỏe và kiểm soát của mình tương đương với hệ thống EU; 

đồng thời đảm bảo rằng những lô hàng vận chuyển đến EU tuân theo đúng những 

yêu cầu của EU. 

- Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang EU cần tuân thủ hệ thống quản 

lý an toàn thực phẩm như: ISO 9001, ISO 22000 và các nguyên tắc phân tích mối 

nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP). HACCP thường là bước đầu tiên 

hướng tới các chương trình an toàn thực phẩm nghiêm ngặt hơn như FSSC22000 

hoặc BRC. 
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- Để tránh tác động tiêu cực đến chất lượng thực phẩm và nguy cơ đối với 

sức khỏe con người, EU đã đặt ra giới hạn cho một số chất gây ô nhiễm như kim 

loại nặng và độc tố nấm mốc trong: Quy định EC số 1881/2006, ngày 19/12/2006 

về thiết lập nồng độ tối đa cho các chất gây ô nhiễm nhất định trong thực phẩm 

để được phép nhập khẩu vào thị trường châu Âu, quy định EEC số 315/93, ngày 

08/02/1993 đặt ra các thủ tục cộng đồng về các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm. 

- Kiểm soát dư lượng thuốc thú y ở động vật được quy định tại Quy định 

EU số 37/2010, ngày 22/12/2009 về nồng độ tối đa của dư lượng của một hoạt 

chất thú y (MRLs) trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Nếu thực phẩm có dư 

lượng của một hoạt chất không có trong danh sách quy định hay vượt quá nồng 

độ tối đa cho phép thì sẽ không được cho phép lưu hành ở thị trường EU. 

- Kiểm soát đối với thực phẩm biến đổi gen (GMO) 

Quy định EC số 1829/2003, ngày 22/9/2003 xác định rằng không được đưa 

ra thị trường các sản phẩm chứa GMO trừ khi được ủy quyền và tuân thủ các quy 

định về gắn nhãn. 

Quy định EU số 503/2013, ngày 03/4/2013 của EU cung cấp một quy trình 

nộp đơn phê duyệt có hiệu lực trên toàn EU để các doanh nghiệp có thể đưa vào 

thị trường các sản phẩm GMO. 

- Các sản phẩm thủy sản dành cho người cần đáp ứng Quy tắc vệ sinh thực 

phẩm chung và thông số kỹ thuật vệ sinh đối với thực phẩm có nguồn gốc động 

vật theo Quy định EC số 852/2004 và số 853/2004, ngày 29/4/2004 tương ứng và 

các điều kiện cụ thể trong quá trình chuẩn bị thực phẩm theo Quy định EEC số 

89/108/EEC, ngày 21/12/1988, hàm lượng chất béo trans, ngoại trừ chất béo trans 

tự nhiên có trong chất béo có nguồn gốc động vật, trong thực phẩm không được 

vượt quá 2 gram trên 100 gram chất béo theo Quy định EU số 2019/649, ngày 

24/9/2019. 

- Truy xuất nguồn gốc, tuân thủ và trách nhiệm trong thực phẩm 

Các nhà kinh doanh thực phẩm cần phải xác định được nhà cung cấp và 

người nhận hàng gần nhất theo Quy định EC số 178/2002, ngày 28/01/2002 và 

tuân thủ các nghĩa vụ trong tất cả các giai đoạn của sản xuất và phân phối. 

- Các sản phẩm thủy sản cần được dán nhãn bao gồm các thông tin: tên sản 

phẩm, trọng lượng tịnh của sản phẩm đóng gói sẵn, ngày hết hạn, điều kiện bảo 

quản/sử dụng, tên doanh nghiệp, địa chỉ nhà sản xuất, đánh dấu lô của sản phẩm. 

Giá trị năng lượng, lượng chất béo, chất bão hòa, carbohydrate, đường, protein và 

muối cũng cần phải ghi trên bao bì. Quy định EU số 1379/2013, ngày 11/12/2013 

yêu cầu sản phẩm chỉ được bán cho người tiêu dùng cuối cùng hoặc nhà cung cấp 

khi sản phẩm có đánh dấu: tên khoa học và thương mại của loài cá, phương pháp 

bắt, khu vực đánh bắt, liệu sản phẩm đã được rã đông, hạn sử dụng. Ngoài ra, một 

số sản phẩm cá nước mặn, động vật giáp xác và sò cần phải có: tên nước xuất xứ, 
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tên khoa học và thương mại, hình ảnh, độ tươi và kích cỡ, trọng lượng, ngày xuất, 

tên và địa chỉ người gửi hàng. 

 

2.1.2.4. Gỗ và sản phẩm gỗ 

Liên minh châu Âu (EU) là một trong những thị trường xuất khẩu chính, chiếm 

khoảng 8% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. 

Việt Nam đang xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU trị giá khoảng 650 - 700 triệu 

USD/năm, tập trung chủ yếu vào các nước Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Italia... 

Trong đó, nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ của EU mỗi năm ước tính trị giá khoảng 80 - 

85 tỷ USD. 

Đồ gỗ nội thất là mặt hàng xuất khẩu chính sang EU chiếm khoảng 85% 

tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU và chiếm 6,9% trong tổng 

kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam. Tuy nhiên, đồ gỗ nội thất 

là một trong những ngành hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 do 

người tiêu dùng EU đang có xu hướng giảm mua những mặt hàng không thiết yếu 

để ưu tiên cho thực phẩm và đồ dùng thiết yếu trong gia đình. 

  

Các vấn đề hàng thủy sản Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Quy trình kiểm tra thông quan đối với các lô hải sản nhập khẩu vào Liên 

minh châu Âu (EU) trở nên gắt gao, từ 7-10 ngày, thậm chí lên đến 20 ngày 

khiến chi phí của doanh nghiệp tăng lên rất nhiều dẫn đến lợi nhuận thấp. 

✓ Để xuất khẩu vào EU, sản phẩm tôm phải đạt chứng nhận ASC. Đây là tiêu 

chuẩn quốc tế nghiêm ngặt áp dụng cho nuôi trồng thủy sản bền vững. Tuy 

nhiên, hiện diện tích nuôi trồng thủy sản đạt chứng nhận ASC tại Việt Nam 

tối đa chỉ vài nghìn ha, tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp lớn. 

✓ Ở khâu chế biến, hiện chỉ có 10% hàng hóa thủy sản nước ta xuất khẩu là 

tinh chế. Điều này sẽ rất khó cạnh tranh ở thị trường đòi hỏi tính tiện ích và 

độ an toàn thực phẩm cao như châu Âu. 

✓ Ở hoạt động khai thác, ngành thủy sản Việt Nam vẫn còn vi phạm các quy 

định đánh bắt bền vững. Điều này có thể dẫn tới Châu Âu cấm nhập 

khẩu vĩnh viễn đối với hàng hóa thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc khai 

thác bất hợp pháp. 



Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang EU trong điều kiện thực thi EVFTA” 

 

 

 
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương  54 

Hình 7 - Cơ cấu mặt hàng trong xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam 

sang EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

EVFTA giúp các doanh nghiệp gỗ có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh 

tranh như Malaysia, Trung Quốc... Nhờ đó, các doanh nghiệp gỗ Việt Nam có thể 

dễ dàng tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU hơn. Hiệp định EVFTA 

dự kiến mở ra nhiều cơ hội cho ngành chế biến, xuất khẩu gỗ, hiệp định được kỳ 

vọng sẽ mang lại khoảng 1 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu sang EU vào năm đầu 

tiên của Hiệp định có hiệu lực. 

Lợi thế từ Hiệp định EVFTA 

Thuế quan 

Hiện nay, mức thuế suất cơ bản EU đang áp lên gỗ và sản phẩm gỗ của Việt 

Nam từ 2 - 10% (gỗ), 2,7 - 5,6% (sản phẩm gỗ). Khi EVFTA có hiệu lực, EU sẽ 

xóa bỏ ngay 83% số dòng thuế đối với gỗ và sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam, 

khoảng 17% số dòng thuế đối với gỗ còn lại cũng sẽ xóa bỏ theo lộ trình từ 3 - 7 

năm. Ngoài ra, ngành gỗ Việt Nam còn được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế nhập 

khẩu nguyên vật liệu, máy móc từ EU để phục vụ sản xuất. Điều này sẽ tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp gỗ chuyển mạnh qua thị trường EU, đưa các sản phẩm gỗ 

có chất lượng sản xuất, gia tăng giá trị và đáp ứng các yêu cầu về qui tắc xuất xứ 

của EVFTA thay vì chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu gỗ từ Trung Quốc và Thái 

Lan như hiện nay. 

Về giá trị xuất khẩu, Hiệp định EVFTA khi đi vào thực thi sẽ có thêm 17% 

tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm sang EU được hưởng thuế 0%. Trong đó, 

các mặt hàng thuộc mã từ 4401 - 4409, EU áp thuế từ 2 - 4% và các mặt hàng 

thuộc mã HS 4414/15/18/20/21 EU áp thuế từ 2,5 - 4% sẽ hưởng thuế 0% ngay 

Đồ gỗ nội thất 

bằng gỗ; 84,30%

Đồ gỗ mỹ nghệ; 

0,50%

Gỗ vân và ván 

sàn; 2,80%

Khác; 11,90%
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sau khi Hiệp định có hiệu lực. Hiện nhóm các mặt hàng này đang chiếm 10% giá 

trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Nằm cùng trong nhóm được hưởng thuế 0% 

sau khi Hiệp định có hiệu lực còn phải kể tới các sản phẩm như đồ nội thất sử 

dụng trong nhà bếp (HS 9403.40); bộ phận đồ gỗ (HS 9403. 90); đồ nội thất kết 

hợp với vật liệu khác (HS 9403.80), mức thuế EU hiện áp từ 2,7-5,6%, giá trị xuất 

khẩu của nhóm này chiếm 7% tổng giá trị xuất khẩu sang EU. 

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng gỗ và sản phẩm gỗ vào EU 

- Thực thi Luật pháp, Quản lý và Thương mại lâm sản (FLEGT) 

- Quy chế Gỗ của EU (EUTR) 

Quy chế này nghiêm cấm việc đưa vào thị trường các 

nguyên liệu gỗ khai thác trái phép hoặc các sản phẩm làm từ 

những nguyên liệu này. EUTR áp dụng trên toàn bộ thị trường 

của khối Liên minh. 

EUTR yêu cầu đơn vị nhập khẩu phải thực hiện hệ 

thống trách nhiệm giải trình để giảm thiểu rủi ro đưa gỗ bất 

hợp pháp vào EU. Hệ thống trách nhiệm giải trình bao gồm ba yêu cầu chính: 

Cung cấp nguồn truy cập thông tin về nguồn gốc gỗ, đánh giá rủi ro về gỗ bất hợp 

pháp trong chuỗi cung ứng, biện pháp giảm thiểu rủi ro đã được xác định. 

Gỗ và các sản phẩm gỗ có giấy phép của FLEGT hoặc của Công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) được coi 

là tuân thủ các yêu cầu của quy định này và được nhập vào thị trường EU mà 

không cần thực hiện trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ. 

- Dấu CE đối với các sản phẩm gỗ được sử dụng trong xây dựng 

Gỗ hoặc các sản phẩm gỗ được sử dụng trong các công trình xây dựng sẽ 

phải được gắn dấu CE; áp dụng cho cửa sổ, cửa ra vào, khung, sàn công nghiệp 

và sàn gỗ, cầu thang, gỗ dán, gỗ dán (ván ép), gỗ ốp và gỗ kết 

- Quy định về Đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất trong gỗ 

(REACH) 

Các chất bảo quản asen, creosote và thủy ngân được sử dụng để ngăn ngừa 

phân hủy và cải thiện độ bền của gỗ, đặc biệt là sử dụng trong các ứng dụng ngoài 

trời. Quy định REACH không cho phép sử dụng các chất bảo quản này, trừ một 

số trường hợp ngoại lệ như gỗ được sử dụng trong lắp đặt công nghiệp hoặc làm 

tà vẹt đường sắt. 

Châu Âu áp dụng một số hạn chế đối với gỗ và các sản phẩm gỗ (ví dụ: cửa 

ra vào, khung cửa sổ và các bộ phận sàn) được xử lý bằng một số loại dầu, vecni 

keo và sơn mài có thể chứa các chất có hại. Các sản phẩm sơn không được đưa ra 

thị trường nếu nồng độ cadmium bằng hoặc lớn hơn 0,1% trọng lượng của sơn 

trên vật phẩm được sơn. Ngoài ra cũng có những hạn chế cho việc sử dụng hóa 

chất trong chế biến. 
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2.1.2.5. Rau quả (các sản phẩm rau quả tươi, rau củ quả chế biến) 

Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam năm 2019 đạt 3,7 tỷ USD giảm 

1,64% so với năm 2018 tuy nhiên sản lượng xuất khẩu rau quả sang thị trường 

EU đạt trên 148 triệu USD tang 28,48% so với năm 2018. Mặc dù tỉ trọng kim 

ngạch xuất khẩu sang EU chỉ chiếm 3,95% so với tổng kim ngạch, EU là thị 

trường xuất khẩu lớn của rau quả Việt Nam. 

Bảng 6 - Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU năm 2019 

Thị trường 
Năm 2019 

(USD) 

So với năm 2018 

(%) 
Tỷ trọng (%) 

Tổng kim ngạch XK 3.747.061.007 -1,64 100 

EU 148.187.958 28,48 3,95 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Hình 8 - Cơ cấu mặt hàng trong xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU năm 2019 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam  

Lá; 0,25%

Hoa; 1,31%

Rau củ; 8,67%

Quả chế biến; 

16,99%

Quả và quả 

hạch; 72,78%

Các vấn đề gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Hiện nay, các doanh nghiệp ngành gỗ đang gặp phải các vấn đề liên quan 

tới quy định VPA/FLEGT đảm bảo truy xuất được nguồn gốc và xác 

minh được gỗ khai thác hợp pháp theo yêu cầu của EU; chống gian lận 

thương mại và các hành vi lợi dụng xuất xứ hàng hóa để trục lợi... Ngoài 

ra, chất lượng sản phẩm, mẫu mã, tính an toàn, quy trình sản xuất, khả 

năng cung cấp nguồn hàng chưa ổn định … cũng là những vấn đề ngành 

gỗ Việt Nam gặp phải khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu. 
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Bảng 7 - Xuất khẩu rau quả 10 tháng đầu năm 2020 

 

Thị 

trường 

 

Tháng 

10/2020 

+/- so với 

tháng 

9/2020 

(%) 

 

10 tháng 

đầu năm 

2020 

+/- so với 

cùng kỳ 

năm 2019 

(%) 

 

Tỷ trọng 

(%) 

Hà Lan 7.197.007 8,97 68.474.222 1,58 2,51 

Pháp 3.424.075 59,12 22.821.403 2,59 0,84 

Đức 1.420.107 10,05 17.329.705 17,59 0,63 

Italia 1.279.669 14,92 8.505.198 -17,61 0,31 

Thụy Sỹ 269.573 -1,32 3.168.517 -16,22 0,12 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Trong số các nước EU, thị trường xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam 

chủ yếu là: Hà Lan, Pháp, Đức, Italia và Thụy Sĩ. Trong nhóm rau quả tươi xuất 

khẩu sang khu vực EU thì trái cây luôn đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất. Mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực sang EU là dứa, thanh long, cơm dừa, chôm chôm, xoài. 

Ngoài ra, chanh leo là một trong những mặt hàng được thị trường EU rất quan 

tâm, là loại quả có nhiều tiềm năng xuất khẩu trong thời gian tới. Tính đến 6 tháng 

đầu năm 2020, xuất khẩu chanh leo của Việt Nam đạt 18,4 triệu USD, tăng 41% 

so với cùng kỳ năm 2019. 

Lợi thế từ Hiệp định EVFTA 

Thuế quan 

EU cam kết mở cửa rất mạnh cho rau quả Việt Nam trong EVFTA bằng 

việc xóa bỏ ngay 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quà và các chế phẩm từ 

rau quả khỉ Hiệp định có hiệu lực. Trong đó, có nhiều sản phẩm là thế mạnh của 

Việt Nam như vải, nhãn, chôm chôm, thanh long, dứa, dưa...Phần lớn dòng thuế 

EU cam kết xóa bỏ ngay hiện đều đang có mức thuế MFN trung bình trên 10%, 

có biệt có những sàn phẩm rau quả đang chịu thuế trên 20%. 

Như vậy, mức cam kết này của EU sẽ tạo ra lợi thế lớn về giá cho rau quả 

Việt Nam, đặc biệt trong cạnh tranh nhập khẩu vào EU với các nước trong khu 

vực chưa có FTA với EU như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia. Ngoài 

ra, EU đã cam kết công nhận 39 chỉ dẫn địa lý của việt Nam (trong đó có 17 chỉ 

dẫn địa lý là sản phẩm trái cây) và cho phép các chỉ dẫn địa lý này được bào hộ 

tự động tại EU khi EVFTA đi vào thực thi. 

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng rau quả theo Hiệp định 

EVFTA 

- Các sản phẩm rau củ cần tuân thủ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

như ISO 9001, ISO 22000 và các nguyên tác phân tích mối nguy và kiểm soát 

điểm tới hạn (HACCP). HACCP thường là bước đầu tiên hướng tới các chương 

trình an toàn thực phẩm nghiêm ngặt như FSSC22000 hoặc BRC. 
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Ngoài ra trái cây và rau quả xuất khẩu vào EU 

cần phải được chứng nhận Global GAP và đáp ứng 

các tiêu chí được quy định tại Quy định EC số 

178/2002 ngày 28/01 /2002 - Luật chung về an toàn 

thực phẩm đối với tất câ các giai đoạn sản xuất và 

phân phối và Quy định EC só 852/2004, ngày 

29/4/2004 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 

29 tháng 4 năm 2004 về vệ sinh thực phẩm. 

- Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Tất cả các sản phẩm thực phẩm sẽ bi trục xuất khỏi thị trường châu Âu nếu có 

chứa thuốc bào vệ thực vật bất hợp pháp hoặc có lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư 

cao hơn so với giới hạn mà Quy định EC số 396/2005, ngày 23/02/2005 thiết lập mức 

dư lượng tối đa cùa thuốc bảo vệ thực vật trong các sàn phẩm thực phẩm đặt ra. 

- Các quy định về kiểm soát chất gây ô nhiễm như độc tố nấm (aflatoxins, 

ochratoxin A, patulin), kim loại nặng (chì, thiếc và cadmium) và các tạp chất vi 

sinh (salmonella, norovirus, virus viêm gan A). 

- Kiểm soát sức khỏe thực vật: Các loại cây trồng và thực vật có khả năng 

chứa sâu bệnh (vd: trong gỗ, đất, củ quả...) phải đạt chuẩn dựa theo các biện pháp 

bảo vệ của Quy định EU số 2019/2072, ngày 28/11/2019. Quy định EU số 

2016/2031, ngày 26/10/2016 yêu câu các phương pháp xử lý và đóng gói sản 

phẩm bằng gỗ (vỏ, hộp, thùng, pallet...).  

Các nhà kinh doanh thực phẩm cần phải xác định được nhà cung cấp và người 

nhận hàng gần nhất theo Quy định EC số 178/2002, ngày 28/01/2002 để đảm bảo các 

nguyên tắc truy xuất nguồn gốc, tuân thủ và trách nhiệm trong thực phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các vấn đề hàng rau quả Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Ngày 02/07/2018, Ủy ban châu Âu ban hành Quyết định tăng cường kiểm tra dư 

lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau thơm và trái thanh long Việt Nam 

xuất khẩu sang EU. Quyết định này sẽ làm tăng chi phí xét nghiệm và tăng nguy cơ 

các sản phẩm liên quan bị từ chối thông quan tại các cảng EU. 

✓ Tất cả những loại thực phẩm tiêu thụ ở EU như rau quả tươi, rau quả chế biến sẵn, 

rượu, ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc, các sản phẩm nguồn gốc động vật và các 

sản phẩm nguồn gốc thực vật đều phải tuân thủ quy định về giới hạn tồn dư tối đa 

thuốc trừ sâu (MRLs). Hiện nay, các sản phẩm rau củ của Việt Nam thường xuyên 

bị EU tăng tần suất kiểm tra mặt hàng có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức 

cho phép trên sản phẩm 

✓ Áp lực cạnh tranh từ hàng rau quả của các nước khác ngày càng lớn, do các nước này 

đã đi trước và thành công trong việc thúc đẩy sản xuất rau quả hữu cơ, rau quả an toàn. 

✓ Hệ thống sản xuất của Việt Nam còn manh mún, khó kiểm soát, chưa đủ điều kiện để 

đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đặt ra. Các hộ chế biến rau quả đa phần là nhỏ lẻ, phân tán, 

không theo quy hoạch nên quản lý và đầu tư phát triển hạ tầng khó khăn... 
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2.1.2.6. Gạo tấm 

Hình 9 - Cơ cấu mặt hàng trong xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU năm 2019 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam  

Bảng 8 - Xuất khẩu gạo tấm Việt Nam sang EU 

Đơn vị: nghìn USD 

STT Năm 2018 Năm 2019 
Tăng /giảm năm 2019 

so với năm 2018 

Gạo tấm 789 495 - 61,4% 

Nguồn: ITC Trademap 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gạo là mặt hàng được hưởng lợi nhiều từ Hiệp 

định EVFTA. Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam vào EU được dự báo tăng 

thêm 65% vào năm 2025. 

Lợi thế từ Hiệp định EVFTA 

Thuế quan 

Theo cam kết trong EVFTA, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn 

các loại; đồng thời tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm, giúp Việt Nam có thể 

xuất khẩu tới 100.000 tấn tấm vào EU hàng năm. Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ 

đưa thuế suất về 0% sau một lộ trình nhất định. 

Gạo Việt xuất khẩu sang châu Âu cũng có những tín hiệu khả quan khi giá 

gạo xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU đã tăng phổ biến từ 80-200 

USD/tấn, tùy loại so với thời điểm trước khi EVFTA có hiệu lực. Các doanh 

Gạo trắng; 20,00%

Gạo thơm; 48,86%

Gạo nếp; 0,39%

Gạo giống Nhật; 

4,01%

Gạo lứt, gạo hữu cơ, 

gạo huyết rồng…; 

24,94%

Gạo đồ; 1,81%



Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang EU trong điều kiện thực thi EVFTA” 

 

 

 
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương  60 

nghiệp xuất khẩu gạo cũng cũng dồn dập có đơn hàng xuất đi EU. 8 tháng đầu 

năm 2020 xuất khẩu gạo đi EU đạt gần 16.000 tấn gạo, với giá trị xấp xỉ 8,5 triệu 

USD. Hiện nay thuế suất tuyệt đối thông thường mỗi tấn đối với gạo tấm 

(HS100640) là khoảng 65 EUR tương đương với 17,84%.  

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng gạo vào EU 

- Các sản phẩm gạo xuất sang thị trường EU cần tuân 

thủ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như ISO 9001, ISO 

22000 và các nguyên tắc phân tích mối nguy và kiểm soát 

điểm tới hạn (HACCP). HACCP thường là bước đầu tiên 

hướng tới các chương trình an toàn thực phẩm nghiêm ngặt 

hơn như FSSC22000 hoặc BRC. 

- Ngoài ra các sản phẩm cẩn đảm bảo mức độ dư 

lượng thuốc bảo vệ thực vật theo Quy định EC số 396/2005, 

ngày 23/02/2005. Tất cả các sản phẩm thực phẩm sẽ bị trục xuất khỏi thị trường 

EU nếu có chứa thuốc bảo vệ thực vật bất hợp pháp hoặc lượng thuốc bảo vệ thực 

vật tồn dư cao hơn so với giới hạn mà Quy định đặt ra. 

- Thị trường EU kiểm soát chất gây ô nhiễm trong sản phẩm thông qua quy 

định EC số 1881/2006, ngày 19/12/2006 quy định về thiết lập nồng độ tối đa cho 

các chất gây ô nhiễm nhất định trong thực phẩm để được phép nhập khẩu vào thị 

trường châu Âu. 

- EU có rất nhiều các quy định về kiểm dịch thực vật và sản phẩm từ thực 

vật từ bên ngoài EU nhằm mục đích bảo vệ cây trồng khỏi các sinh vật gây hại 

như sâu bệnh như: Chỉ thị số 2000/29/EC về các biện pháp bảo vệ ngăn sự xâm 

nhập vào quần thể sinh vật gây hại cho thực vật và sản phẩm thực vật và chống 

lại sự lây lan của chúng trong quần thể sinh vật, Quy định số 2005/15/EC, ngày 

28/02/2005 có quy định về bao bì và vật liệu lót bằng gỗ dựa trên ISPM15, yêu 

cầu vật liệu đóng gói thực vật hoặc sản phẩm thực vật được làm từ gỗ cũng không 

được chứa sâu bệnh. 

Đạo luật mới về Sức khỏe thực vật 2016 của EU, được ban hành để thay 

thế Chỉ thị 2000/29/EC và có hiệu lực từ ngày 14/12/2019 thiết lập nhiều biện 

pháp kiểm soát hơn với việc nhập khẩu thực vật và sản phẩm từ thực vật. Theo 

đó, tất cả các sản phẩm thực vật sống cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực 

vật và tuân theo các quy định về dịch hại nghiêm ngặt hơn. 

- Truy xuất nguồn gốc, tuân thủ và trách nhiệm trong thực phẩm 

Các nhà kinh doanh thực phẩm cần phải xác định được nhà cung cấp và 

người nhận hàng gần nhất theo Quy định EC số 178/2002, ngày 28/01/2002 và 

tuân thủ các nghĩa vụ trong tất cả các giai đoạn của sản xuất và phân phối. 
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2.1.2.7. Mật ong 

Tại thị trường Châu Âu, nhu cầu mật ong tại các nước là tương đối lớn, hằng 

năm nhu cầu nhập khẩu mật ong luôn tăng từ 5,5% đến 7%/năm, vì vậy đây là thị 

trường tiềm năng lớn cho mật ong Việt Nam phát triển. EU hiện đang là thị trường 

xuất khẩu lớn thứ 2 của mật ong Việt Nam. Sản lượng xuất khẩu mật ong của Việt 

Nam vào EU đang tăng dần qua từng năm.  

  

Các vấn đề gạo tấm Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Gạo tấm Việt Nam gặp phải sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường EU do 

thị trường này đang quen thuộc với các sản phẩm gạo của Thái Lan, 

Campuchia, Myanmar. 

✓ Sản phẩm gạo tấm của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang gặp 

khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng sản 

phẩm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,… 

✓ Uy tín của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam chưa cao tại 

thị trường EU. 
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Bảng 9 - Xuất khẩu mật ong Việt Nam sang EU 

Đơn vị: nghìn USD 

STT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Mật ong 3.938 3.606 3.165 

Nguồn: ITC Trademap 

Lợi thế từ Hiệp định EVFTA 

Thuế quan 

EU sẽ xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực và không áp dụng hạn 

ngạch thuế quan. 

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng mật ong vào EU 

- Luật pháp EU cầm việc nhập khẩu mật ong từ các nước nằm ngoài “danh 

sách các nước thứ ba”. Các nước trong danh sách này đã thiết lập hệ thống kiểm 

tra chất lượng mật ong và có thể tránh được việc xuất khẩu mật ong không đáp 

ứng các yêu cầu của EU. Một chương trình kiểm soát dư lượng hóa chất (RMP) 

phải được đưa ra và được coi là yêu cầu bắt buộc đính kèm trong danh sách các 

nước thứ ba. RMP đảm bảo rằng mật ong nhập khẩu vào EU không chứa dư lượng 

và các loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm, như chloramphenicol. 

- Các đơn vị kinh doanh như nhà chế biến mật ong cần phải tuân thủ theo 

các quy định pháp lý của EU về vệ sinh an toàn thực phẩm (Quy định EC 

852/2004). Quy định pháp lý chung về vệ sinh an toàn thực phẩm yêu cầu môi 

trường sản xuất sạch và nhân lực được đào tạo nhằm xử lý vệ sinh mật ong. Việc 

thực hiện các quy trình phải dựa trên các nguyên tắc của HACCP (Hệ thống phân 

tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn 

- Truy xuất nguồn gốc: Quy định pháp lý của EU yêu cầu các sản phẩm có 

các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải bị đưa ra khỏi thị trường và 

thông báo rộng rãi cho người tiêu dùng.  

- Chỉ thị EC 110/2001 đặt ra các quy định của Châu Âu liên quan đến tiêu 

chuẩn chất lượng mật ong và quy định về dán nhãn. Các quy định liên quan đến 

thành phần của mật ong được quy định chi tiết trong Phụ lục 1 của Chỉ thị này.  

- Thị trường EU đưa ra giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật 

(MRL) đối với việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được cho phép như 

antibiotics, áp dụng đối với ong lấy mật. Việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực 

vật có chứa các chất dược lý không được liệt kê trong Quy định EC 470/2009 bị 

cấm hoàn toàn. 

- EU đã đưa ra các tài liệu hướng dẫn nghiêm ngặt liên quan tới các loại 

thực phẩm có chứa cấu trúc biến đổi gen (GMO). Do đó, mật ong có chứa phấn 

hoa biến đổi gen sẽ không được dán nhãn là có chứa thành phần biến đổi gen. 
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2.1.2.8. Cà phê 

EU là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại cà phê của Việt Nam, chiếm 

8,5% tổng nhập khẩu của EU, gần 40% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam và 

chiếm 38% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước với giá trị từ 1,0- 

1,4 tỉ USD/năm trong 5 năm gần đây. 

 Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 

2019 đạt 1,653 triệu tấn, trị giá 2,855 tỷ USD, giảm 11,9% về lượng và giảm 

19,3% về trị giá so với năm 2018. Trong đó xuất khẩu cà phê sang thị trường EU 

lớn nhất, chiếm 43,9% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2019, 

đạt 725,7 nghìn tấn, trị giá 1,164 tỷ USD, giảm 3,6% về lượng và giảm 14,4% về 

trị giá so với năm 2018. Trong khi đó, tính chung 8 tháng đầu năm 2020, xuất 

khẩu cà phê ước đạt 1,16 triệu tấn, trị giá 1,98 tỷ USD, cùng giảm 1,3% cả về 

lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2019 trong đó xuất khẩu cà phê Robusta đạt 

983 nghìn tấn, trị giá 1,46 tỉ USD, giảm 2,4% về lượng và giảm 4,6% về trị giá so 

với cùng kỳ năm 2019. 

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê nguyên liệu sang thị trường EU trong 

đó mã HS. 090111 (Cà phê chưa rang và khử caffein) là chủng loại được xuất 

khẩu nhiều nhất sang EU. Mặt hàng này cũng có thị phần khả quan trong tổng 

kim ngạch nhập khẩu của EU từ thế giới (15,8%). Mã HS. 090112 đứng thứ 2 về 

kim ngạch nhưng lại là mặt hàng có thị phần tốt nhất tại EU 

Lợi thế từ Hiệp định EVFTA 

Thuế quan 

Với cam kết sẽ xóa bỏ thuế cho toàn bộ các sản phẩm cà phê chưa rang 

hoặc đã rang, giảm từ 7 – 11% xuống 0%; các loại cà phê chế biến giảm từ 9 – 

12% xuống còn 0% vào thời điểm EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Nhờ đó, 

ngay trong tháng 8, giá trị xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam vào thị trường 

Các vấn đề hàng mật ong Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Hiện nay sản phẩm mật ong Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU 

đang có hàm lượng Glycerine, hàm lượng nấm men và hàm lượng axit 

quá cao gặp nhiều khó khăn trong việc tuân thủ nhiều quy chuẩn gắt gao 

như thủy phần trong mật ong, tình trạng nấm men, tồn tại các chất 

Glycerol, dư lượng thức ăn, chỉ số HMF, màu mật… Đây còn đang là 

vấn đề nan giải khiến giá cả và sức cạnh tranh xuất khẩu mật ong Việt 

Nam bị giảm vào thị trường Châu Âu… 

✓ Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải rất nhiều khó khăn 

trong việc thiếu thông tin thị trường cũng như chưa có tổ chức hỗ trợ 

thực chất và chưa có nhóm nghiên cứu riêng về thị trường EU 
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EU ước đạt gần 76 triệu USD, tăng 34,7% so với tháng 7. Vì vậy sản phẩm chủ 

lực của cà phê Việt Nam là cà phê Robusta sẽ có tiềm năng và lợi thế rất lớn tại 

thị trường EU, đặc biệt là các sản phẩm chế biến. Ngoài ra, trong số 39 chỉ dẫn 

địa lý của Việt Nam được EU cam kết bảo hộ có chỉ dẫn địa lý cà phê Buồn Ma 

Thuật. Đây cũng là cơ hội rất tốt để ngành cà phê Việt Nam giữ vững vị thế và 

nâng cao kim ngạch xuất khẩu vào thị trường EU. 

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng cà phê vào EU 

- An toàn vệ sinh thực phẩm 

Quy định EC số 178/2002, ngày 28/01/2002 – Luật chung về an toàn thực 

phẩm đối với tất cả các giai đoạn sản xuất và phân phối. 

Quy định EC số 852/2004, ngày 29/4/2004 của Nghị viện và Hội đồng châu 

Âu về vệ sinh thực phẩm. 

Tuân thủ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như ISO 9001, ISO 22000 và 

các nguyên tắc phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP).    

- Kiểm soát chất gây ô nhiễm trong thực phẩm 

EU quy định các chất gây ô nhiễm cần được đảm bảo ở mức thấp nhất có 

thể để không đe dọa sức khỏe con người hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng 

thực phẩm. Các chất gây ô nhiễm phổ biến có thể được tìm thấy trong các sản 

phẩm cà phê là: thuốc trừ sâu; độc tố nấm mốc; salmonella; dung môi chiết; 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Acrylamide. Quy định EC số 

1881/2006, ngày 19/12/2006 về thiết lập nồng độ tối đa cho các chất gây ô nhiễm 

nhất định trong thực phẩm để được phép nhập khẩu vào thị trường châu Âu. 

Các quy định về nồng độ độc tố, kim loại nặng, PCBs, PAH, 3-MCPD, 

melamine, erucic acid, và nitrates được xác định theo từng mặt hàng và mùa vụ. 

Quy định EEC số 315/93, ngày 08/02/1993 đặt ra các thủ tục cộng đồng 

cho các chất gâyô nhiễm trong thực phẩm. 

- Kiểm soát dư lượng thuốc trừ sâu 

EU quy định mức dư lượng tối đa (MRLs) cho thuốc trừ sâu trong và trên 

các sản phẩm thực phẩm tại Quy định EC số 396/2005thiết lập mức MRLs đối 

với thuốc trừ sâu được phép trong các sản phẩm thực phẩm, bao gồm cả cà phê; 

Quy định EU số 540/2011xác định các hoạt chất đã được phê duyệt và Quy định 

EU số 2019/1793, xác định một số biện pháp tạm thời về kiểm soát chất lượng 

hàng nhập khẩu từ nước thứ ba. Các sản phẩm có chức mức thuốc trừ sâu vượt 

quá mức cho phép sẽ bị thu hồi khỏi thị trường châu Âu. 

Đối với cà phê hữu cơ: mức dư lượng thuốc trừ sâu phải bằng 0, điều này 

gây khó khăn cho một số nhà xuất khẩu trong trường hợp glyphosate khiến cà phê 

mất trạng thái hữu cơ. 
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- Cà phê phải được gắn nhãn theo đúng quy định của Chỉ thị số 2000/13/EC, 

ngày 20/3/2000.Thực phẩm đến tay người tiêu dùng cần phải đáp ứng các thông 

tin bắt buộc về tên sản phẩm, danh sách thành phần, khối lượng ròng, ngày hết 

hạn, điều kiện bảo quản, nước xuất xứ, hướng dẫn sử dụng, đánh dấu lô và bảng 

tuyên bố dinh dưỡng. 

2.1.2.9. Hạt tiêu 

Lượng hạt tiêu xuất khẩu của cả nước trong năm 2019 tăng 22% so với năm 

2018, đạt 283.836 tấn; trong đó lượng hạt tiêu xuất sang EU tăng 23,6%, nhưng 

trị giá thu về lại giảm 2,7%, đạt 34.122 tấn, trị giá 102,6 triệu USD, chiếm 12% 

trong tổng lượng và chiếm 14,4% trong tổng kim ngạch. Giá hạt tiêu xuất khẩu 

sang EU - thị trường lớn thứ 2 cũng giảm mạnh 21,2%, đạt 3.006,9 USD/tấn. 

Bảng 10 - Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang EU 

 

Thị trường 

Năm 2019 
10 tháng đầu năm 

2020 

So với cùng kỳ 

năm 2019 (%) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá  

( triệu USD) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá  

( triệu USD) 
Lượng Trị giá 

Tổng cộng 283.836 714.139.034 220.193 489.461.639 -5,76 -17,46 

EU 34.122 102,6 26.000 70,8 3,0 -7,0 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Tại thị trường EU, xuất khẩu hạt tiêu tháng 10/2020 cũng ghi nhận tín hiệu 

khá tích cực với con số đạt 2,5 nghìn tấn, tương đương 7,2 triệu USD, tăng 35% 

về lượng và 28% về trị giá so với tháng 9/2020; so với cùng kỳ năm 2019 tăng 

30% về lượng và 28% về trị giá. Tính chung cả 10 tháng năm 2020, xuất khẩu hạt 

Các vấn đề hàng cà phê Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh khi xuất khẩu cà phê sang thị trường EU. 

✓ Xuất khẩu cà phê dạng thô của Việt Nam chiếm tới 90%, trong khi tỷ lệ cà phê 

chế biến sâu, giá trị gia tăng cao chỉ mới chiếm 10% trong tổng sản lượng cà 

phê nhân, chưa tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm, chưa tạo ra chuỗi 

sản xuất sâu 

✓ Các nước trong khối Liên minh Châu Âu EU luôn coi trọng vấn đề kiểm tra 

và giám sát chất lượng, xuất xứ và thương hiệu của hàng hoá, trong khi ở Việt 

Nam hoạt động này chưa được chú trọng đối với ngành cà phê từ sản xuất đến 

xuất khẩu, hệ thống kiểm tra, giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm còn yếu 

kém và lạc hậu. 
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tiêu sang EU đạt 26 nghìn tấn với trị giá 70,87 triệu USD, tăng 3% về lượng nhưng 

giảm 7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lợi thế từ Hiệp định EVFTA 

Thuế quan 

Hiện nay, hạt tiêu Việt Nam đang có rất nhiều thuận lợi khi từ ngày 

1/8/2020, khi EVFTA có hiệu lực, mức thuế suất 4% đang được áp dụng này ngay 

lập tức sẽ được xóa bỏ đối với các sản phẩm tiêu nhập khẩu từ Việt Nam. Ngoài 

ra, hồ tiêu Việt Nam khi xuất khẩu sang các nước thành viên Liên minh Châu Âu 

chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn chung của toàn khối thay vì yêu cầu riêng của từng 

quốc gia. 

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng hạt tiêu vào EU 

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn thực phẩm. 

- Tất cả các sản phẩm thực phẩm sẽ bi trục xuất khỏi thị trường châu Âu 

nếu có chứa thuốc bào vệ thực vật bất hợp pháp hoặc có lượng thuốc bảo vệ thực 

vật tồn dư cao hơn so với giới hạn mà Quy định EC thiết lập mức dư lượng tối đa 

cùa thuốc bảo vệ thực vật trong các sàn phẩm thực phẩm đặt ra.  

- EU quy định mức dư lượng tối đa (MRLs) cho thuốc trừ sâu trong và trên 

các sản phẩm thực phẩm tại Quy định EC thiết lập mức MRLs đối với thuốc trừ 

sâu được phép trong các sản phẩm thực phẩm. 

- Tuân thủ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như ISO 9001, ISO 22000 

và các nguyên tắc phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP). 

Các vấn đề hàng hạt tiêu Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Xuất khẩu tiêu Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với hàng rào kỹ thuật ngày 

càng cao của các nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam nhiều lần bị cảnh cáo 

vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên hồ tiêu và rủi ro về truy xuất nguồn gốc 

đối với sản phẩm tiêu nhập khẩu từ thị trường thứ 3. 

✓ Giá hạt tiêu hiện nay luôn ở mức thấp, khi cung lớn hơn cầu và sự cạnh tranh 

gay gắt trên thị trường thế giới. Nhu cầu thế giới hiện có khoảng 510.000 

tấn/năm và bình quân mỗi năm chỉ tăng 2-3%, trong khi sản lượng hồ tiêu toàn 

cầu tăng 8-10%. 

✓ Sản xuất hồ tiêu của Việt Nam được đánh giá chưa bền vững chủ yếu do diện 

tích trồng hồ tiêu ở nhiều vùng tăng nhanh, không theo quy hoạch. 

✓ ơ cấu sản phẩm hồ tiêu chế biến chưa hợp lý. Tiêu trắng (tiêu sọ) có giá trị gia 

tăng cao chỉ chiếm 10-15% tổng sản lượng. Hồ tiêu Việt Nam chủ yếu vẫn 

xuất thô, luôn cạnh tranh bằng giá ở phân khúc thấp. 
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2.1.2.10. Hạt điều 

Thị trường EU hiện nay là thị trường lớn thứ 2 của hạt điều Việt Nam, chiếm 

trên 23% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 104.818 tấn, tương đương 762,51 

triệu USD, tăng 16,7% về lượng nhưng giảm 6,9% về kim ngạch. 

Bảng 11 - Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang EU, 7 tháng đầu năm 2020 

  

Thị 

trường 

7 tháng đầu năm 2020 

So với cùng kỳ 

năm 2019 (%) Tỷ trọng (%) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(USD) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(USD) Lượng Trị giá 

Tổng 

cộng 266.510 1.729.287.783 11,15 -3,4 100 100 

Hà Lan 34.608 229.592.942 57,75 34,47 12,99 13,28 

Đức 11.796 78.570.349 21,67 4,22 4,43 4,54 

Pháp 3.742 27.979.393 28,9 9,08 1,4 1,62 

Italia 4.811 25.836.363 0,08 -7,47 1,81 1,49 

Tây Ban 

Nha 2.537 17.483.250 -21,36 -28,57 0,95 1,01 

Bỉ 2.263 15.816.263 -20,4 -33,28 0,85 0,91 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Trong 07 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu điều sang một số thị trường lớn tại châu 

Âu đa phần tăng mạnh trong đó Hà Lan, Đức, Pháp có kim ngạch xuất khẩu tăng rất 

mạnh đạt trên 20% so với cùng kỳ năm 2019. Hà Lan vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với 

việc tăng rất mạnh 57,8% về lượng, tăng 34,5% về kim ngạch nhưng giảm 14,8% về 

giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 34.608 tấn, tương đương 229,59 triệu USD, giá 

6.634 USD/tấn; chiếm 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều 

của cả nước.  

Lợi thế từ Hiệp định EVFTA 

Thuế quan 

Những lợi thế về công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của các doanh nghiệp EU 

thông qua hiệp định EVFTA là cơ hội để các doanh nghiệp ngành điều Việt mạnh 

dạn tiếp cận, mua những hệ thống công nghệ, thiết bị chế biến nhân điều tiên tiến 

với giá rẻ hơn mà chất lượng cao hơn đặc biệt trong bối cảnh chỉ dẫn địa lý hạt 

điều Bình Phước được cam kết bảo hộ tại thị trường châu Âu.  

Tuy nhiên, với việc EU sắp tới sẽ áp dụng thêm một số tiêu chuẩn an toàn 

thực phẩm và sẽ kiểm tra kỹ hơn dư lượng hóa chất cấm trong nguyên liệu, ngành 

điều Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung 

nguyên liệu bị suy giảm do một số nước châu Phi bắt đầu tập trung vào chế biến 

hạt điều. 

Nhờ tác động của Hiệp định EVFTA, những sản phẩm chế biến sâu từ điều 
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nhân đã được giảm thuế xuống còn 0% (trước khi Hiệp định có hiệu lực, điều chế 

biến của Việt Nam xuất sang thị trường EU vẫn phải chịu mức thuế từ 7% - 12%). 

Nhờ đó, dù chịu tác động đáng kể từ dịch bệnh nhưng sản lượng và giá trị xuất 

khẩu điều sang thị trường EU sụt giảm không đáng kể. 

Các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng hạt điều vào EU 

Quy định pháp lý của EU yêu cầu các sản phẩm hạt điều có các vấn đề về 

vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải bị đưa ra khỏi thị trường và thông báo rộng 

rãi cho người tiêu dùng.  

Ngoài ra các sản phẩm hạt điều xuất sang thị trường EU cẩn đảm bảo mức 

độ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo Quy định EC số 396/2005, ngày 

23/02/2005. Tất cả các sản phẩm thực phẩm sẽ bị trục xuất khỏi thị trường EU 

nếu có chứa thuốc bảo vệ thực vật bất hợp pháp hoặc lượng thuốc bảo vệ thực vật 

tồn dư cao hơn so với giới hạn mà Quy định đặt ra. 

- Truy xuất nguồn gốc, tuân thủ và trách nhiệm trong thực phẩm 

Các nhà kinh doanh thực phẩm cần phải xác định được nhà cung cấp và 

người nhận hàng gần nhất theo Quy định EC số 178/2002, ngày 28/01/2002 và 

tuân thủ các nghĩa vụ trong tất cả các giai đoạn của sản xuất và phân phối. 

 

 

  

Các vấn đề hàng hạt điều Việt Nam đang gặp phải khi xuất khẩu sang EU 

✓ Với việc EU sắp tới sẽ áp dụng thêm một số tiêu chuẩn an toàn thực 

phẩm và sẽ kiểm tra kỹ hơn dư lượng hóa chất cấm trong nguyên liệu, 

ngành điều Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt trong bối cảnh 

nguồn cung nguyên liệu bị suy giảm do một số nước châu Phi bắt đầu 

tập trung vào chế biến hạt điều. 
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2.2. Nghiên cứu thực trạng xúc tiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 

sang thị trường EU 

Trong những năm gần đây hoạt động xúc tiến xuất khẩu nói chung và xúc 

tiến sang thị trường EU nói riêng diễn ra rất sôi động, thúc đẩy giao thương giữa 

hai Bên được tích cực triển khai từ nhiều các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp 

cả hai phía Việt Nam và EU. Việc triển khai hoạt động xúc tiến xuất khẩu sang 

thị trường EU chủ yếu do các tổ chức xúc tiến thương mại thuộc các cơ quan bộ, 

ngành như Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ (Bộ Công 

Thương), Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội ngành hàng, UBND các tỉnh, địa phương, 

trực tiếp là Sở Công Thương và các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương, 

các doanh nghiệp chuyên doanh dịch vụ xúc tiến thương mại... 

Trên nền tảng các FTA cùng một số thỏa thuận song phương khác, các cam 

kết về xúc tiến thương mại đã được ký kết giữa Cục Xúc tiến thương mại với các 

cơ quan tương ứng của hầu hết các nước thành viên EU. Trong đó, nhiều cam kết 

được ký trong các dịp hoạt động ngoại giao cấp cao. Ngoài ra, giữa các thành phố 

lớn của Việt Nam với các đơn vị hành chính tương tự của các nước thuộc EU, 

nhiều thỏa thuận riêng về XTTM cũng đã được ký kết, làm phong phú thêm những 

hoạt động trong lĩnh vực này.7 Từ năm 2013 đến nay, Cục Xúc tiến thương mại 

đã thực hiện “Chương trình Hỗ trợ Xuất khẩu sang thị trường Châu Âu” cho doanh 

nghiệp. Chương trình đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đào tạo, tập huấn kỹ 

nặng, nghiệp vụ xúc tiến xuất khẩu, tư vấn phát triển các cơ hội xuất khẩu và tham 

dự các hội chợ, triển lãm quốc tế.  

Bên cạnh đó, Chính phủ còn đồng hành cùng các doanh nghiệp tham gia 

các hoạt động XTTM ở EU và dạt một số kết quả khả quan. Chẳng hạn, tại Hội 

chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Paria (SIAL Paris), doanh nghiệp Việt Nam 

đã giới thiệu các loại rau quả, trái cây nhiệt đới được người tiêu dùng châu Âu ưa 

chuộng như xoài, dứa, thanh long, hạt điều. Ngoài ra, trong chiến lược XTTM 

sang thị trường EU, Việt Nam đã tổ chức một số sự kiện tại nhiều quốc gia thuộc 

Liên minh và đạt kết quả tốt. Ví dụ, chương trình quảng bá hàng Việt với khẩu 

hiểu “Hãy khám phá chất lượng hàng Việt Nam” diễn ra tại Paris, Pháp, hoặc sự 

kiện “Những ngày hàng Việt Nam” tại siêu thị Metro, Đức... Tại các sự kiện này, 

hàng Việt Nam được quảng bá trực tiếp với nhiều công ty nhập khẩu, đông đảo 

khách tham guan và công chúng tiêu dùng. 

Ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Công Thương, các doanh nghiệp cũng 

chủ động thực hiện các hoạt động XTTM ở thị trường EU bằng nhiều hình thức 

truyền thống như: quảng cáo (chủ yếu là qua mạng Internet), khảo sát trực tiếp thị 

trường xuất khẩu để điều tra nhu cầu và tìm kiếm đối tác, gửi danh mục hàng hóa, 

hàng mẫu của doanh nghiệp qua các tổ chức hỗ trợ thương mại, Thương vụ Việt 

Nam tại nước ngoài để giới thiệu đối tác. 

 
7 http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai-viet-nam-eu-bai-1, ngày 30/5/2017. 

http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai-viet-nam-eu-bai-1
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2.2.1. Các hình thức xúc tiến xuất khẩu triển khai trong giai đoạn 2015-

2020 

Hình 10 - Các hình thức xúc tiến xuất khẩu đã được triển khai giai đoạn 

2015-2020 

 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các Hiệp hội ngành hàng (tháng 10/2020) 

2.2.1.1. Hoạt động Hội chợ triển lãm thương mại 

Trong những năm qua, hoạt động XTTM mà chủ yếu là Chương trình 

XTTM quốc gia luôn ưu tiên đẩy mạnh hoạt động XTTM đối với xuất khẩu, 

khoảng 60-70% ngân sách của Chương trình dành cho hoạt động XTTM định 

hướng xuất khẩu. Hàng năm có khoảng 10-15 Chương trình XTTM, với kinh phí 

trung bình khoảng 20 tỷ đồng (chiếm khoảng 20% tổng kinh phí của Chương 

trình) trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoặc hướng dẫn các hiệp hội ngành 

hàng, tổ chức XTTM lựa chọn các hội chợ, triển lãm, sự kiện XTTM chuyên 

ngành lớn, có uy tín tại thị trường Châu Âu. Theo đánh giá của các tổ chức, chuyên 

gia marketing quốc tế và cả doanh nghiệp, hình thức xúc tiến thương mại thông 

qua hội chợ triển lãm thương mại là hình thức hiệu quả nhất từ trước đến nay mà 

các nước đang triển khai. 

Việc tham dự những hội chợ có uy tín, lớn hàng đầu thế giới ở châu Âu liên 

tục, hàng năm giúp các doanh nghiệp đạt kết quả ngay tại sự kiện như các hội chợ 

triển lãm quốc tế chuyên ngành nông thủy sản, rau quả, thực phẩm chế biến tại 

Pháp, Đức, Bỉ (Triển lãm thủy sản toàn cầu Brusels – Bỉ, Hội chợ Rau quả 

Logistica Berlin – Đức, Hội chợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Anuga – Đức, 

Hội chợ Quốc tế Công nghiệp thực phẩm SIAL Paris - Pháp…).  

Đồng thời, tham gia hội chợ triển lãm quốc tế tạo cơ hội cho doanh nghiệp 

củng cố bạn hàng cũ, tìm kiếm bạn hàng mới, nắm bắt thị trường, nắm bắt thông 

Tham dự hội chợ 

quốc tế

60,0%

Tổ chức tuyên truyền quảng bá; 

9,2%
Đoàn khảo sát thị trường; 4,6%

Đoàn giao dịch thương mại; 1,5%

Tham dự Hội nghị quốc tế tại 

nước ngoài; 3,1%

Đón đoàn khách mua hàng

4,6%

Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành 

hàng tại Việt Nam; 7,7%

Hội chợ quốc tế tại Việt Nam

9,3%
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tin xu hướng thị trường, xu hướng sản phẩm thông qua quan sát, học hỏi sản phẩm 

của các nhà trưng bày tại triển lãm, học hỏi công nghệ marketing hiện đại từ đó 

có ý tưởng, định hướng phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng thị trường 

EU cũng như kế hoạch marketing phù hợp để đạt hiệu quả kinh doanh, xuất khẩu 

sang thị trường tiềm năng này. 

2.2.1.2. Hoạt động kết nối giao thương kết hợp nghiên cứu khảo sát thị 

trường 

Ngoài các hội chợ triển lãm, nhằm hỗ trợ các tổ chức, địa phương và doanh 

nghiệp Việt Nam xúc tiến giao thương, tìm kiếm các cơ hội xuất khẩu với các thị 

trường nước ngoài, hàng năm thông qua Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến 

thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, các tổ chức chính phủ 

về xúc tiến thương mại (Cục XTTM), phi chính phủ và hiệp hội cũng tổ chức các 

đoàn giao thương kết hợp nghiên cứu khảo sát thị trường tại các các nước Châu 

Âu như Đoàn Giao dịch thương mại tại Hà Lan và Bỉ, Đoàn Giao dịch thương mại 

tại Đức và Tây Ban Nha, Đoàn Giao dịch thương mại tại Pháp…  

Đặc điểm của các Đoàn giao thương là rất đa dạng về ngành hàng, trong đó 

ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, chế tạo, dệt may, da giày, gia dụng, hàng tiêu 

dùng, nông sản, thực phẩm hoặc sẽ phụ thuộc vào tiềm năng xuất khẩu của thị 

trường mục tiêu. Trong thời gian tham gia các Đoàn giao thương, doanh nghiệp 

sẽ được tham gia Diễn đàn, Hội thảo, Tọa đàm Thương mại và Đầu tư kết hợp 

chương trình giao thương doanh nghiệp giữa Việt Nam và doanh nghiệp của nước 

xuất khẩu; làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, nhà đầu 

tư tiềm năng. Hơn thế nữa, các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia Đoàn, sau 

khi kết thúc chương trình Đoàn sẽ tiếp tục được Cục XTTM hỗ trợ kết nối với các 

đối tác tiềm năng (nếu có), cung cấp dịch vụ thẩm định đối tác, tư vấn lập hợp 

đồng ngoại thương... theo nhu cầu. 

Hình thức này thường được các doanh nghiệp chưa quen thuộc nhiều với 

thị trường EU lựa chọn, xa lạ với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm bước 

đầu tìm hiểu thị trường, nắm bắt tiềm năng, tìm hiểu sơ bộ nhu cầu khách hàng và 

tiến tới đầu tư hoạt động xúc tiến thương mại chuyên sâu hơn, xây dựng kế hoạch 

xúc tiến phát triển thị trường cụ thể hơn. 

2.2.1.3. Hoạt động kết nối giao thương, đón đoàn nhập khẩu EU vào Việt 

Nam 

Bên cạnh đó, việc tổ chức giao thương với các doanh nghiệp EU thông qua 

mời các nhà nhập khẩu vào Việt Nam mua hàng cũng đã được triển khai. Hình 

thức xúc tiến thương mại này tạo điều kiện cho số lượng lớn doanh nghiệp Việt 

Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các nhà 

nhập khẩu, quảng bá tiềm năng, năng lực sản xuất với chi phí thấp nhất, tạo điều 

kiện cho các nhà nhập khẩu được thị sát trực tiếp các vùng nguyên liệu, nhà máy 

chế biến từ đó xây dựng uy tín và mối quan hệ bạn hàng. Tuy nhiên, trong thời 

gian qua, ngoài các ngành hạt điều, hồ tiêu, cà phê và cao su tổ chức hội nghị quốc 
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tế ngành hàng thường niên kết hợp đón đoàn các nhà nhập khẩu EU vào Việt Nam 

giao dịch mua hàng, chưa có nhiều hoạt động tương tự được tổ chức quy mô và 

thường xuyên trong các lĩnh vực ngành hàng khác. 

2.2.1.4. Hoạt động tuyên truyền quảng bá 

Hoạt động tuyên truyền xuất khẩu, tăng cường quảng bá ngành hàng xuất 

khẩu Việt Nam trên thị trường quốc tế là hết sức cần thiết nhằm mục tiêu tạo dựng 

thương hiệu, gia tăng giá trị cho các sản phẩm xuất khẩu, mở rộng thâm nhập thị 

trường đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia có sản phẩm cạnh tranh ngày càng 

chú trọng, đẩy mạnh hoạt động truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế 

Chương trình XTTM quốc gia, đây là hoạt động có tính chất chung cho toàn ngành 

và đòi hỏi kinh phí triển khai lớn, năng lực XTTM chuyên sâu, trong khi nhà nước 

chỉ hỗ trợ 70% kinh phí, đơn vị chủ trì phải huy động nguồn đối ứng từ một nhóm 

doanh nghiệp hoặc từ nguồn khác để thực hiện chung cho cả ngành. Do vậy, việc 

huy động kinh phí từ doanh nghiệp cho hoạt động quảng bá ngành chưa tác động 

trực tiếp và ngay lập tức đến lợi ích của doanh nghiệp là rất khó khăn và hầu hết 

các đơn vị chủ trì chưa thực hiện được. Trong giai đoạn qua chỉ thực hiện được 

01 đề án quảng bá ngành gỗ xuất khẩu sang thị trường Đức trong năm 2019. 

Ngoài ra, từ giữa năm 2017, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và ngành công 

nghiệp cá tra của Việt Nam, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

(VASEP) đã thử nghiệm chiến lược quảng bá và truyền thông cá tra tại Châu Âu 

tập trung vào 4 thị trường Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Ý là những thị trường 

chủ lực đồng thời cũng là những thị trường có tác động mạnh mẽ đến các thị 

trường khác trong khối Châu Âu. VASEP đã phối hợp với công ty Globally Cool 

là Đơn vị tư vấn để thực hiện cho đề án quảng bá cá tra tại thị trường EU trên 

kênh website và phương tiện truyền thông xã hội Facebook, Youtube. 

2.2.1.5. Các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 

Ngoài các hoạt động XTTM phát triển thị trường, Cục XTTM đã phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức trong nước, nước ngoài, thương vụ thực hiện các chương 

trình nâng cao năng lực doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm 

Việt Nam trên thị trường quốc tế như: 

- Phối hợp với các tổ chức quốc tế trong đó có Hội đồng Anh triển khai 

chương trình phát triển thiết kế, mẫu mã, bao bì sản phẩm nhằm nâng cao giá trị 

gia tăng xuất khẩu cho sản phẩm Việt Nam. 

- Triển khai thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia, đặc biệt Cục 

XTTM đã phối hợp với tổ chức xúc tiến nhập khẩu của Hà Lan, Thương vụ Việt 

Nam tại Hà Lan xây dựng Chiến lược thương hiệu thực phẩm Việt Nam nhằm 

quảng bá tiềm năng, thế mạnh các nông sản và thực phẩm chế biến Việt Nam trên 

thị trường quốc tế. 
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2.2.2. Quy mô đầu tư cho các hoạt động xúc tiến xuất khẩu đã triển khai trong giai đoạn 2015-2020 

Bảng dưới đây liệt kê các hoạt động và quy mô đã đầu tư theo số liệu từ các hiệp hội.  

Bảng 12 - Kinh phí đầu tư cho các hoạt động XTTM tại thị trường EU 2015-2020 của các hiệp hội 

Năm Hoạt động XTTM 
Tổng kinh phí thực 

hiện (đồng) 

Nguồn XTTM 

(đồng) 

Nguồn khác (*) 

(đồng) 

Thủy sản  

2015 Triển lãm Thủy sản toàn cầu 9.495.891.640  3.100.000.000  6.395.981.640  

2016 Triển lãm Thủy sản Toàn cầu 8.511.273.385  2.880.740.000  5.630.533.385  

2017 
Triển lãm Thủy sản toàn cầu 7.064.812.871  4.128.976.460  2.935.836.411  

Chương trình quảng bá cá tra tại thị trường EU 9.323.500.000   -  9.323.500.000  

2018 
Triển lãm Thủy sản Toàn cầu 7.065.141.416  2.900.000.000  4.165.141.416  

Chương trình quảng bá cá tra tại thị trường EU 1.488.700.000   -  1.488.700.000  

2019 Triển lãm Thủy sản toàn cầu 7.712.667.540  2.740.867.540  4.971.800.000  

2020 

Triển lãm Thủy sản toàn cầu  169.192.676   169.192.676   -  

Tổ chức tuyên truyền quảng bá ngành hàng cá tra của 

Việt Nam tại thị trường Châu Âu 
1.507.572.500  1.000.000.000  507.572.500  

Chè 
 Tham gia các hội Chợ tại Đức 440.000 (USD)  440.000 (USD)  

 Tham gia hội chợ tại Ba Lan  26.000 (USD)  26.000 (USD)  

 Tham gia hội chợ và thi sản phẩm tại Pháp  35.000 (USD)   35.000 (USD) 
 Quảng bá sản phẩm tại Ý  8.000 (USD)   8.000 (USD) 

Hồ tiêu 

2015 
Tham dự Hội chợ Anuga kết hợp khảo sát thị trường 

Đức, Hà Lan, Pháp:  
578.478.000   578.478.000   
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Năm Hoạt động XTTM 
Tổng kinh phí thực 

hiện (đồng) 

Nguồn XTTM 

(đồng) 

Nguồn khác (*) 

(đồng) 

2017 
Tham dự Hội chợ World Food Moscow kết hợp khảo 

sát thị trường Nga, Ba Lan 
 573.000.000   573.000.000   

2018 Tham dự Hội chợ Sial Paris 1.148.318.676    

2019 
Tham dự Hội chợ Anuga kết hợp khảo sát thị trường 

Hà Lan 
 700.000.000   700.000.000   

Hữu cơ 
 3 Đoàn giao thương châu Âu đến VN  1.500.000.000    

2019 Biofach  1.657.879.812  1.387.879.812   270.000.000  

2020 Biofach 1.984.048.096  1.616.864.996  367.183.100  

HH Rau quả    

2019 Berlin Fruit Logistica   657.084.990   

2020 Berlin Fruit Logistica    740.614.901   

HH Cao su    

2015-

2020 
Hội nghị nghành hàng tại Việt Nam  2.150.000.000   

2017 Đoàn giao dịch thương mại tại Thổ Nhị Kỳ và I-ta-li-a   450.000.000   

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các Hiệp hội ngành hàng (tháng 10/2020) 
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2.2.3. Thực trạng các hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang 

thị trường EU 

a) Một số kết quả đạt được  

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, ngân 

sách nhà nước đầu tư cho XTTM hạn chế, Cục XTTM đã tập trung phối hợp hiệu 

quả với địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp nhằm triển khai các 

hoạt động XTTM, hỗ trợ phát triển ngoại thương thông qua các chương trình mục 

tiêu quốc gia, cụ thể là Chương trình XTTM quốc gia (nay là Chương trình cấp 

quốc gia về XTTM).  

Qua tổng kết, đánh giá, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, 

đóng góp chủ đạo trong việc: (i) tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu liên tục qua các 

năm từ 2015 - 2020; (ii) chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng nâng cao tỷ 

trọng chế biến và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm xuất khẩu và các dịch 

vụ kèm theo. Với sự hỗ trợ của hoạt động XTTM, thị trường xuất khẩu của hàng 

hóa Việt Nam ngày càng được mở rộng, tăng từ 72 nước, vùng lãnh thổ (2009) 

lên đến trên 180 nước, vùng lãnh thổ (2020). 

Mặc dù kinh phí hỗ trợ của Nhà nước dành cho hoạt động XTTM vẫn còn 

hạn chế, nhưng Bộ Công Thương đã chỉ đạo các hiệp hội ngành hàng, cơ quan 

XTTM không ngừng đổi mới cách thức triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, 

đa dạng hóa hình thức XTTM và nâng cao hiệu quả hoạt động XTTM nên Chương 

trình XTTM quốc gia đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào việc nâng 

cao kim ngạch xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán, củng 

cố và phát triển thị trường trong nước. Cụ thể, trong giai đoạn 2015 - 2020, Bộ 

Công Thương phê duyệt gần 1.100 đề án XTTM quốc gia với tổng kinh phí hỗ 

trợ 554 tỷ đồng; trong đó có 82 chương trình xúc tiến thương mại sang thị trường 

EU với tổng kinh phí hơn 98 tỷ đồng. 

Ngoài ra, trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt 

động XTTM truyền thống thực hiện theo phương thức trực tiếp đều không thể 

thực hiện được. Trong bối cảnh đó, Cục XTTM đã thường xuyên rà soát, tham 

mưu Lãnh đạo Bộ phương án điều chỉnh cách thức triển khai đề án XTTM. Theo 

đó, có 80 đề án bị hủy do không thực hiện được và bổ sung 66 đề án, trong đó ưu 

tiên các đề án xúc tiến thương mại khai thác thị trường trong nước góp phần giảm 

thiểu khó khăn cho doanh nghiệp bị gián đoạn xuất khẩu; các đề án có tính khả 

thi cao, có thể triển khai ngay không phụ thuộc nhiều vào tác động của Covid 19 

như các đề án XTTM trên môi trường internet, các đề án tuyên truyền quảng bá, 

thông tin thị trường, đào tạo nâng cao năng lực...; các hoạt động XTTM khai thác 

các thị trường EVFTA và các hiệp định thương mại tự do khác. 

Với sự thích ứng linh hoạt, hiệu quả và kịp thời, hoạt động xúc tiến thương 

mại vẫn được duy trì và triển khai tích cực, góp phần giúp doanh nghiệp xuất khẩu 

Việt Nam thích ứng với hoàn cảnh, từng bước tháo gỡ khó khăn trước những tác 

động bất lợi, lâu dài của Covid-19. 
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b) Một số tồn tại 

Vấn đề tổ chức bộ máy và chính sách hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại 

vẫn còn chưa mang tính hệ thống, chưa có một chiến lược dài hạn cho hoạt động 

xúc tiến thương mại, các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực này cũng chưa được 

quan tâm đúng mức. Các cơ quan quản lý vẫn hoạt động theo hướng trực tiếp thực 

hiện các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức các đoàn, chương trình xúc 

tiến thương mại… mà chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng chính sách hỗ 

trợ, nâng cấp cơ sở hạ tầng một cách tích cực, phù hợp để hỗ trợ triển khai hoạt 

động xúc tiến thương mại như cải thiện hệ thống thông tin, đào tạo nhân lực. Các 

hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp vì vậy cũng có xu hướng tự thực hiện xúc 

tiến thương mại theo nhu cầu kinh doanh và mở rộng thị trường của từng đơn vị.  

Công tác xây dựng thương hiệu mới chỉ được tiến hành ở cấp độ từng nhà 

sản xuất và từng doanh nghiệp cho sản phẩm của mình và cũng chưa đạt được kết 

quả nào đáng kể, nhất là với những sản phẩm chủ lực (thủy sản, rau quả, dệt may, 

da giày). Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã đủ sức tự xây dựng và triển khai các 

chương trình xúc tiến thương mại riêng nhưng các doanh nghiệp này nhìn chung 

đều là các doanh nghiệp có quy mô lớn, có truyền thống sản xuất kinh doanh từ 

lâu và ít nhiều đã xây dựng được uy tín trên thị trường. Các DNNVV mới chỉ tập 

trung được vào các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp như quảng bá, giới 

thiệu sản phẩm trực tiếp tại các hội chợ, các siêu thị… mà chưa tiếp cận được đến 

với các hoạt động xúc tiến thương mại ở quy mô lớn và hiện đại. Tình trạng này 

được coi là nguyên nhân của việc nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến 

đầu tư cho năng lực quản lý, tiếp cận thị trường vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm 

hơn là dựa vào những chiến lược kinh doanh được nghiên cứu, xây dựng một cách 

bài bản và chuyên nghiệp.  

Xét về hình thức xúc tiến thương mại, các hoạt động được triển khai mới 

chỉ tập trung ở 1-2 loại. Nhìn từ khía cạnh khác, những con số này thể hiện sự 

đơn điệu, thiếu tính đa dạng. Cụ thể như sau: 

- Trước hết, cả về số lượng và quy mô đầu tư cho hội chợ đều còn hạn chế. 

Sau 5 năm, 8 hiệp hội đã tham gia 39 hội chợ tại châu Âu. Trung bình mỗi hiệp 

hội/ngành tham gia 01 hội chợ/năm. 

- Bên cạnh hội chợ triển lãm, các hoạt động theo 07 hình thức hoạt động 

khác còn lại chỉ có số lượng rất ít (26 hoạt động) và chỉ tập trung ở một số hiệp 

hội:  

o Hội chợ quốc tế của ngành hàng tại Việt Nam (2 hội chợ x 3 năm 

liên tục của Hiệp hội rau quả);  

o Tổ chức Hội nghị quốc tế tại Việt Nam (Hiệp hội Cao su 5 năm liên 

tục);  

o Tổ chức tuyên truyền quảng bá (4 năm Hiệp hội thuỷ sản, Hiệp hội 

Chè và Hiệp hội Cao su, mỗi hiệp hội triển khai 1 lần); 
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o Đón đoàn khách mua hàng (Hiệp hội Hữu cơ, 3 lần); 

o Tổ chức đoàn khảo sát thị trường và giao dịch thương mại tại châu 

Âu (3 hiệp hội, 4 lần) 

o Tham gia hội nghị quốc tế của ngành hàng tại châu Âu (2 năm, Hiệp 

hội càfe) 

- Một số hiệp hội đã có sự nhất quán trong việc lựa chọn và tham gia 

thường xuyên để duy trì sự hiện diện tại các hội chợ như Thuỷ sản và gần đây là 

Hữu cơ, Rau quả; nhưng đồng thời có những hiệp hội chưa thực hiện được yêu 

cầu này (ví dụ Hiệp hội Hồ tiêu 4 năm tham gia 4 hội chợ khác nhau). 

- Một số hiệp hội cho biết có nắm được doanh nghiệp thành viên tự đầu tư, 

tự tìm kiếm thị trường nhưng con số này thực sự không nhiều, và chỉ ở một vài 

doanh nghiệp lớn, đầu đàn.  

- Sự tham gia của các tổ chức, chương trình, dự án hỗ trợ khác còn rất hạn 

chế. Chỉ có 2-3 đơn vị có được sự phối hợp của các tổ chức nước ngoài và nếu có 

cũng chỉ ở 1-2 hoạt động đơn lẻ tại 1-2 thị trường.  

- Các hiệp hội chưa ghi chép kỹ hoặc lưu trữ đầy đủ mức độ đầu tư cho 

các sự kiện, đặc biệt phần chi phí tổng hợp gồm đóng góp từ các nguồn khác. Với 

các hiệp hội, sự kiện có ghi chép đầy đủ (chủ yếu là của Hiệp hội Thuỷ sản), mức 

độ hỗ trợ từ XTTM quốc gia chỉ chiếm khoảng 1/3, còn lại 2/3 huy động từ 

doanh nghiệp và nguồn khác. 

- Trung bình, mỗi hoạt động Hội chợ được đầu tư từ 1 tỷ đến 8-9 tỷ, trong 

đó mức hỗ trợ từ XTTM quốc gia thường từ 600 triệu đến cao nhất là gần 3 tỷ 

đồng. 

- Hỗ trợ từ XTTM quốc gia chủ yếu cũng mới cho hình thức tham gia hội 

chợ, hầu như chưa có nhiều hỗ trợ cho các hình thức khác. 

- Đầu tư cho tuyên truyền, quảng bá xuất khẩu đã được triển khai tại một 

số hiệp hội nhưng dường như chưa đi theo chiến lược truyền thông cụ thể bởi 

mức độ thường xuyên, quy mô đầu tư chưa có sự đồng bộ: Hiệp hội Thuỷ sản đã 

đầu tư trong 2 năm liên tục (2017 & 2018), sau đó ngắt quãng vào năm 2019 và 

chỉ mới nhận được hỗ trợ từ Chương trình XTTM quốc gia từ 2020; hiệp hội chè 

triển khai hoạt động tuyên truyền, quảng bá một lần tại một thị trường (thị trường 

Ý). 

a) Hoạt động Hội chợ triển lãm thương mại 

Các Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hỗ trợ thương mại khác thời 

gian qua đã tổ chức và giới thiệu để các doanh nghiệp tham gia nhiều hội chợ, 

triển lãm trong nước và quốc tế. Đối với thị trường EU, có thể nói các hội chợ, 

triển lãm đã trở nên quen thuộc và đã giúp cho các doanh nghiệp tham gia hội 

chợ, triển lãm ký kết được các hợp đồng xuất khẩu, tìm kiếm thêm các đối tác, 
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bạn hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận một thực 

tế là việc cung cấp dịch vụ hội chợ, triển lãm của các Tổ chức xúc tiến xuất khẩu 

còn nhiều yếu kém và bất cập.  

Thứ nhất là mặt bằng cho các trung tâm hội chợ, triển lãm còn thiếu thốn, 

còn quá ít hội chợ, triển lãm đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế của một hội chợ, 

triển lãm. Trên thực tế, chỉ có hai thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh là có các trung tâm hội chợ, triển lãm lớn và thực sự mang tính chuyên 

nghiệp, nhưng về quy mô, cơ sở vật chất và các dịch vụ hậu cần thì chưa đủ khả 

năng đáp ứng các hội chợ, triển lãm quốc tế lớn để tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp xuất khẩu trong nước tham gia và còn thua xa các trung tâm hội chợ, triển 

lãm của các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia… 

Thứ hai là việc tổ chức và tham gia hội chợ nhiều khi còn thụ động và thiếu 

sự chủ động về mọi mặt như tài chính, nhân sự, sản phẩm, thiết kế gian hàng, tổ 

chức hội nghị, hội thảo,… 

b) Hoạt động kết nối giao thương kết hợp nghiên cứu khảo sát thị trường và 

Hoạt động kết nối giao thương, đón đoàn nhập khẩu EU vào Việt Nam 

Tuy các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hỗ trợ thương mại khác 

đã tổ chức được nhiều đoàn doanh nhân đi khảo sát thị trường nước ngoài nói 

chung và thị trường EU nói riêng; tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đón tiếp 

nhiều đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào khảo sát thị trường Việt Nam để xúc 

tiến thiết lập quan hệ đối tác, bạn hàng giữa các bên nhưng nhìn chung công tác 

này còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả, tác dụng chưa cao. Khó khăn về kinh 

phí đi khảo sát là nguyên nhân chủ yếu, nhưng bên cạnh đó còn một nguyên nhân 

khác là khâu tổ chức chưa tốt, việc chuẩn bị cho chuyến đi không được kỹ lưỡng, 

không xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình cụ thể của chuyến đi, đó 

là chưa kể tới những hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam về trình độ ngoại ngữ, 

trình độ và năng lực kỹ thuật chuyên môn,… 

c) Hoạt động tuyên truyền quảng bá 

Nhìn chung, công tác tổ chức và dịch vụ cung cấp thông tin thương mại cho 

mọi loại hình doanh nghiệp Việt Nam còn rất yếu kém. Công tác tổ chức thông 

tin làm chưa tốt nên có hiện tượng vừa thừa vừa thiếu thông tin và không kiểm 

soát nổi các thông tin đang được lưu hành. Tình trạng phổ biến hiện nay là thông 

tin chung chung có rất nhiều, nhưng những thông tin cụ thể phục vụ trực tiếp cho 

hoạt động kinh doanh xuất khẩu lại rất thiếu…  

d) Các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 

Hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp phổ biến nhất 

mà các Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hỗ trợ thương mại khác cung 

cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường thế giới nói chung và thị 

trường EU nói riêng là dịch vụ tư vấn và dịch vụ đào tạo. Trong thời gian qua, 

việc cung cấp hai loại dịch vụ này khá phong phú về số lượng nhưng nhìn chung 
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chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Nhiều ý kiến 

tư vấn về thị trường, về sản phẩm, còn mang tính lý thuyết chung chung, chưa 

thiết thực phục vụ cho các yêu cầu tác nghiệp của doanh nghiệp. Nhiều hội nghị, 

hội thảo, khoá đào tạo về thương mại còn mang nặng tính hình thức, chồng chéo, 

thiếu nội dung thiết thực, lãng phí thời gian và kinh phí của người tham dự. 

2.3. Nghiên cứu, đánh giá kết quả hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam sang thị trường EU 

2.3.1.  Đánh giá hiệu quả và so sánh giữa các hình thức  

Nhìn tổng thể, phương thức hội chợ đã chiếm tỷ trọng rất lớn trong đầu tư 

cho XTTM như đã nêu trên. Ý kiến từ các đơn vị chủ trì chương trình cho rằng 

hình thức này vẫn sẽ tiếp tục là hình thức chủ đạo. Ngoài ra, cũng đã xuất hiện 

một số đề xuất về các phương thức cần được chú trọng thêm: 

• Tham gia hội chợ: 6 (Thuỷ sản, Chè, Café, Rau quả, Hồ tiêu, Hữu cơ)  

• Tuyên truyền quảng bá: 2 (Thuỷ sản, Café) 

• Tổ chức đoàn XTTM: 1 (Café, Cao su) 

• Tổ chức đón đoàn khách mua hàng: 1 (Cao su) 

Theo Hiệp hội Thuỷ sản, hiện nay, hình thức tham dự Hội chợ triển lãm 

mang lại hiệu quả cao nhất. Thông qua việc tham dự Hội chợ, các Doanh nghiệp 

có thể tiếp cận trực tiếp đến với khách hàng nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm 

của mình. Hình thức này tạo ra nhiều cơ hội giao thương giữa Doanh nghiệp và 

nhà nhập khẩu, đặc biệt là đối với các Doanh nghiệp mới. Nhiều hợp đồng, thỏa 

thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ đã được thực hiện ngay tại Hội chợ. Đây là tiền 

đề cho việc hợp tác lâu dài và bền vũng giữa Doanh nghiệp xuất khẩu và nhà nhập 

khẩu trong tương lai.  

Tuy nhiên, trong bối cảnh khi dịch bệnh Covid 19 đang ảnh hưởng đến tất 

cả các hoạt động kinh tế xã hội của thế giới: các hội chợ chuyên ngành bị hoãn 

hoặc hủy, trao đổi buôn bán bị đình trệ… hoạt động quảng bá trực tuyến ngày 

càng trở nên quan trọng và tiết kiệm giúp doanh nghiệp và ngành công nghiệp 

tiếp cận thị trường, duy trì thương hiệu, hình ảnh sản phẩm và doanh nghiệp nhất 

là khi người tiêu dùng tại các nước ngày càng chọn các kênh trực tuyến để mua 

sắm và tìm kiếm thông tin.  

Theo Hiệp hội Rau quả, thông qua hội chợ doanh nghiệp Việt Nam “có 

thể trao đổi trực tiếp với các đối tác mua hàng, có dịp tìm hiểu cặn kẽ thị hiếu, 

khả năng thanh toán mua hàng... của đối tác và ngược lại, hơn là chỉ gặp qua màn 

hình vi tính khô khan... Doanh nghiệp cũng có thể được trực tiếp tuyên truyền, 

quảng bá rau quả Việt Nam, được mời các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trực 

tiếp tham quan, cảm nhận những ưu điểm hàng hóa của mình, được tiếp xúc lắng 

nghe khách hàng góp ý về sản phẩm, được nghiên cứu nâng cao chất lượng, mẫu 

mã sản phẩm, bao bì; phát huy lợi thế cạnh tranh, phát triển thương hiệu, có thể 
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tiến hành ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán tại chỗ.... Các chương trình 

hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên ngành rau quả tươi được tổ chức tại hội chợ sẽ 

thực sự là diễn đàn cho doanh nghiệp rau quả Việt Nam tham gia tìm hiểu, học 

hỏi từ các nước có công nghệ, kỹ thuật cao giúp các doanh nghiệp Việt Nam có 

cơ sở cải tiến sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu người 

tiêu dùng rau quả tươi châu Âu cũng như thế giới; tham quan học hỏi thêm các xu 

hướng mới về nhu cầu tiêu thụ rau quả các nước, các công nghệ máy móc tiên 

tiến  được ứng dụng trong sản xuất - bảo quản - vận chuyển, cập nhật thông tin về 

xu hướng phát triển của thị trường thế giới về sản phẩm rau quả để định hướng 

chiến lược phát triển của công ty trong tương lai. Doanh nghiệp Việt Nam có điều 

kiện tốt để mở rộng giao lưu, hợp tác với doanh nghiệp các nước có công nghệ 

tiên tiến trong sản xuất kinh doanh Rau Quả. Những khách tham dự Hội chợ 

thường được chọn lọc là những Doanh Nhân có khả năng mua bán hàng thật sự 

càng làm tăng chất lượng và cơ hội phát triển thị trường. 

 Trích từ báo cáo của Hiệp hội Dệt may (VITAS), trên cơ sở trao đổi từ 

chuyên gia SIPPO, cần thường xuyên cập nhật các hình thức, phương thức xúc 

tiến thương mại theo tình hình thị trường và ngành hàng: 

“Không có một hình thức xúc tiến đơn lẻ nào được coi là hiệu quả nhất nếu 

không có một chiến lược tổng thể và sự kết hợp đồng thời, nhịp nhàng giữa các 

hoạt động với nhau. Bởi xúc tiến thương mại đã chuyển sang giai đoạn mới và 

hình thức tiếp cận mới nhất là sau dịch Covid-19. 

Về tiếp cận khách mua hàng trực tiếp, kinh nghiệm thực tế chỉ ra rằng các 

doanh nghiệp Việt Nam và hiệp hội của ngành cần xây dựng hình ảnh, trực tiếp 

tìm tới các kênh như: 

- Hiệp hội ngành hàng tương ứng tại mỗi thị trường mục tiêu (Ví dụ về Dệt 

may ở Đức có DTB (mỗi năm DTB có 1 ngày giới thiệu tiềm năng mua hàng cho 

từng quốc gia tới các doanh nghiệp hội viên);  

- Kênh kết nối digital như Four Source (https://www.foursource.com),  

- Tham dự các Hội chợ chuyên ngành của ngành;  

- Đăng ký gặp trực tiếp với khách mua hàng thông qua các văn phòng mua 

hàng tại Việt Nam hay các công ty vận chuyển;  

- Liên tục củng cố chất lượng, quan hệ với khách hàng hiện có vì các doanh 

nghiệp châu Âu … cũng thường xuyên giới thiệu lẫn nhau các nhà cung cấp uy 

tín;  

- Liên tục điều chỉnh phương thức sản xuất cho thích ứng với nhu cầu thị 

trường”. 

2.3.2. So sánh giữa các ngành hàng 

Qua phân tích số liệu và báo cáo, so sánh hình thức XTTM và mức độ đầu 

tư cho XTTM, đánh giá hiệu quả tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị 

https://www.foursource.com)/
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phần tại thị trường EU có thể thấy một số điểm đáng lưu ý như sau: 

- 3 ngành Dệt may, Cao su và Rau quả là 3 ngành đạt được tốc độ tăng 

trưởng kim ngạch xuất khẩu dương trong 5 năm qua, cao hơn tăng trưởng của 

nhập khẩu vào thị trường EU và tăng trưởng xuất khẩu chung ra toàn thế giới của 

Việt Nam, giữ vững và tăng dần thị phần xuất khẩu vào EU. Trong 3 ngành, Rau 

quả đã rất nỗ lực với nhiều hoạt động đa dạng để đi tiếp cận các thị trường (kết 

hợp với Bộ NN&PTTN). Còn lại Dệt may và Cao su lại có khá nhiều hoạt động 

triển khai kết nối với nhà cung ứng (Dệt may) hay chỉ tập trung Hội nghị quốc tế 

cho ngành hàng tại Việt Nam (Hiệp hội Cao su). Điều này khơi gợi tiềm năng áp 

dụng các hình thức Hội nghị quốc tế cho ngành hàng tại Việt Nam, kết hợp đón 

khách quốc tế, xây dựng hình ảnh. 

- Hiệp hội Thuỷ sản đã đầu tư rất lớn song dường như cũng chỉ đủ để giữ 

vững vị thế, đảo ngược lại sự kiện bị tổn thương bởi những thông tin tiêu cực gây 

ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại thị trường châu Âu vào những năm 2015-2016. 

Vì vậy, ngoài việc tập trung đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang các thị trường này, 

Hiệp hội cũng phải đầu tư “thực hiện các chương trình quảng bá nhằm mang lại 

hiệu quả cao nhất, có tác động trực tiếp đến người tiêu dùng lớn nhất”.  

- Ngành hàng Cà phê, Chè và Hạt tiêu cho thấy cần phải có những thay đổi 

căn bản để điều chỉnh chiến lược xúc tiến thương mại trong thời gian tới. Một 

mặt, những thay đổi này có lẽ phải từ khả năng phát triển sản phẩm, nâng cao chất 

lượng chuỗi cung ứng. Một mặt khác, hoạt động xúc tiến thương mại có thể cần 

tập trung bổ trợ cho những nhóm sản phẩm, doanh nghiệp dẫn dắt dám đổi mới 

để đi lên phân khúc hàng chất lượng cao, từng bước khôi phục hình ảnh và vị thế 

tại châu Âu, dẫn dắt cho các doanh nghiệp khác trong ngành.  

2.3.3. Mức độ bao phủ tại các thị trường châu Âu 

Bảng 13 - Các thị trường đã triển khai hoạt động XTTM tại EU, 2015-2020 

Thị trường  Chè Cà 

phê 

Cao su Dệt may Hữu cơ Rau quả Thuỷ sản Hồ tiêu 

Đức x x x x x x 
 

x 

Pháp x x 
 

x 
 

x x x 

Tây Ban 

Nha 

 
x x 

  
x x 

 

Hà Lan 
  

x x 
  

x x 

Bỉ 
 

x x 
   

x 
 

Ý 
 

x x x 
    

Ba Lan x x 
      

Nga 
   

x 
   

x 

Anh 
      

x x 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các Hiệp hội (tháng 10/2020) 
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2.3.4. Ưu điểm 

Theo chia sẻ từ các Hiệp hội, các ưu điểm lớn nhất và thuận lợi đáng kể 

nhất trong triển khai hoạt động XTTM, giao dịch với các thị trường ở EU gồm: 

- Các nước thuộc EU có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao và tương 

đối đồng đều, đã định hình một thị trường chung với hạ tầng thương mại phát 

triển, các sự kiện XTTM dành cho các ngành tại các nước EU luôn có quy mô 

hàng đầu, thu hút được lượng lớn khách giao dịch từ các nước và cả các châu lục 

khác. Do vậy, việc tổ chức hoặc tham gia các hoạt động XTTM tại các nước EU 

được đánh giá là rất thuận lợi và gia tăng được hiệu quả khi thực hiện ở một nước 

nhưng có thể từ đó dễ dàng tiếp cận với các đối tác nhập khẩu và người tiêu dùng 

của không chỉ của nước tổ chức sự kiện mà cả các nước thành viên EU và còn 

nhiều khu vực thị trường khác trên thế giới (hiệp hội Thuỷ sản, hiệp hội cao su). 

- Khi giao dịch Hợp đồng với các đối tác được ký kết chủ yếu là Hợp đồng 

dài hạn và số lượng ổn định, giá trị hợp đồng cao. 

- Kết hợp được công tác Khảo sát thị trường cũng như phân tích, đánh giá 

các đối thủ cạnh tranh của mình. 

- Khi cần kết nối, thường có được sự sự hỗ trợ khá tích cực từ các hệ thống 

thương vụ. 

2.3.5. Nhược điểm 

Thị trường EU cũng được cho biết là thị trường khó khăn với nhiều thách 

thức nhất trong hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm: 

- Kinh phí tổ chức khá cao. 

- Thị trường EU là thị trường khó tính, đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn chất 

lượng; do đó không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đáp ứng, việc tuyển 

chọn doanh nghiệp tham gia đòi hỏi chặt chẽ. 

- Các yêu cầu cần đáp ứng để làm việc có hiệu quả tại hội chợ: 

o Rào cản ngôn ngữ và hiểu biết về các quy định tại thị trường EU  

o Chuẩn bị sản phẩm, đầu tư cho thiết kế và bài trí gian hàng; 

2.4. Nghiên cứu, đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA tới xúc tiến xuất 

khẩu của Việt Nam sang EU 

Hiệp định EVFTA thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên trong việc 

thúc đẩy quan hệ song phương, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và EU phát 

triển sâu rộng và thực chất hơn. Việc ký kết và phê chuẩn EVFTA là phù hợp với 

chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương của ta trong việc 

đưa quan hệ với các đối tác lớn, trong đó có EU, đi vào chiều sâu, tăng cường đan 

xen lợi ích chiến lược, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế 

quốc tế của Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ của EU cho việc thực hiện các mục 
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tiêu kinh tế - xã hội, chính trị, đối ngoại nhiều mặt của Việt Nam hiện nay. Thực 

thi EVFTA ngay lập tức gỡ bỏ 85,6% số dòng thuế, tương đương với 70,3% kim 

ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU. Đây sẽ là cơ hội gia tăng sức cạnh 

tranh của hàng hóa Việt Nam tại thị trường quan trọng này. 

EVFTA có thể hỗ trợ việc tạo ra một nền kinh tế cạnh tranh và đổi mới, 

sáng tạo hơn. Về lâu dài, đây không chỉ là vấn đề về tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, 

mà còn là cơ cấu xuất khẩu, và đặc biệt là hàm lượng công nghệ trong xuất khẩu. 

Mặc dù Việt Nam đạt kết quả tích cực trong những năm gần đây về tăng trưởng 

xuất khẩu công nghệ cao so với các nước ngang hàng như Trung Quốc và ASEAN 

(xem phân tích ở trên), Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu hàng hóa có giá trị thấp. 

Phần lớn dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao đều hướng tới các phân 

khúc đầu của chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp phụ trợ của những lĩnh 

vực sinh lời hơn như dệt may và da giày để nắm bắt cơ hội từ EVFTA. Quá trình 

này sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân trong nước tham gia vào chuỗi cung 

ứng nội địa đang được mở rộng và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, cuối cùng 

sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hàng có giá trị gia tăng cao. 

Nhìn chung, EVFTA sẽ là động lực giúp các doanh nghiệp Việt Nam chủ 

động thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang các nước thuộc nhóm EU. 

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng lên các nhóm ngành sẽ có tính phân hóa rõ rệt dựa 

vào mức thuế suất của ngành và cơ cấu thị phần xuất khẩu các doanh nghiệp trong 

ngành. Chính vì vậy, một số hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam sang EU 

cũng chịu tác động từ Hiệp định cần thay đổi mạnh mẽ, tăng chiều sâu để tận dụng 

các cơ hội mở rộng thị trường, đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường 

EU, cụ thể:  

2.4.1.  Xúc tiến xuất khẩu thông qua Hội chợ triển lãm thương mại 

Hiệp định sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận 

thị trường châu Âu, một thị trường lớn với khoảng 500 triệu dân và đem lại nhiều 

lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam như miễn thuế với ít nhất 90% số dòng 

thuế hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào EU, các loại thuế sẽ bằng 0 cho hầu 

hết các hàng hóa như nông sản, thực phẩm, giày dép, may mặc… 

Do đó, hoạt động xúc tiến xuất khẩu thông qua Hội chợ triển lãm cũng cần 

định hướng cụ thể các ngành hàng mục tiêu (ưu tiên các mặt hàng có thuế suất 

bằng 0 như nêu trên), thị trường mục tiêu để từ đó lựa chọn tham dự những hội 

chợ có uy tín, lớn hàng đầu thế giới ở châu Âu liên tục, hàng năm giúp các doanh 

nghiệp đạt kết quả ngay tại sự kiện như các hội chợ triển lãm quốc tế chuyên 

ngành nông thủy sản, rau quả, thực phẩm chế biến tại Pháp, Đức, Bỉ (Triển lãm 

thủy sản toàn cầu Brusels – Bỉ, Hội chợ Rau quả Logistica Berlin – Đức, Hội chợ 

quốc tế công nghiệp thực phẩm Anuga – Đức, Hội chợ Quốc tế Công nghiệp thực 

phẩm SIAL Paris - Pháp…). Bên cạnh đó, sự xuất hiện thường xuyên, liên tục của 

doanh nghiệp Việt Nam tại các hội chợ này góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa, tích 
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cực, dần xây dựng uy tín, hình ảnh sản phẩm Việt Nam tại thị trường EU nói riêng 

và thị trường thế giới nói chung. 

2.4.2 Hoạt động tuyên truyền quảng bá thương hiệu sản phẩm 

Trong thời gian qua, thương hiệu sản phẩm của Việt Nam nói chung và địa 

phương nói riêng hiện còn chưa được sử dụng hiệu quả và bị lạm dụng trên các 

thị trường xuất khẩu. Hiệp định EVFTA thông qua đã có 39 chỉ dẫn địa lý của 

Việt Nam sẽ được EU đồng ý bảo hộ, đồng thời cũng mở ra cơ hội lớn cho các 

thương hiệu sản phẩm của Việt Nam thâm nhập, đứng vững trên thị trường EU từ 

đó lan tỏa ra các nước khác trên thế giới. Để làm được điều đó, vai trò của hoạt 

động tuyên truyền quảng bá thương hiệu sản phẩm của Việt Nam vào EU rất quan 

trọng. Các Bộ, ngành, địa phương sẽ có sự phối hợp chặt chẽ thông qua các chính 

sách đã được thực thi nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá 

thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý của Việt Nam gắn với các sự kiện ngoại 

giao, văn hóa, thể thao, du lịch đầu tư ở trong nước và tại các nước EU. Trong 

thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, đẩy mạnh 

triển khai những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng EVFTA và tiếp tục chú 

trọng công tác thông tin thị trường theo ngành, lĩnh vực nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp vượt qua các rào cản, góp phần quảng bá hình ảnh, quảng bá sản phẩm và 

xây dựng thương hiệu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu trên thị trường EU. 

2.4.3. Các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 

Bên cạnh những ưu đãi về thuế quan, EVFTA cũng đặt ra các điều kiện hết 

sức chặt chẽ về hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam khi thâm nhập vào thị trường 

này, nếu không đáp ứng được thì các doanh nghiệp Việt Nam không thể tận dụng 

được các ưu đãi, lợi thế từ Hiệp định này mang lại. Đây là thách thức rất lớn đặt 

ra đối với hàng hóa xuất khẩu, do đó, Việt Nam cần phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng 

đổi mới và thay đổi tư duy… khi thực thi EVFTA. EVFTA gồm 17 Chương, 2 

Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ. 

Những đòi hỏi khắt khe về quy tắc xuất xứ, vấn đề bán phá giá, trợ cấp và 

sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại cũng là trở ngại lớn đặt ra cho các 

doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận thị trường EU. Hàng hóa sẽ được coi 

là có xuất xứ tại một bên (Việt Nam hoặc EU) nếu đáp ứng được một trong các 

yêu cầu sau: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của bên 

xuất khẩu; Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của bên xuất khẩu, nhưng đáp ứng được các yêu cầu như hàm lượng giá trị 

nội địa không dưới 40%… Một hệ thống quy tắc xuất xứ đơn giản, linh hoạt, phù 

hợp với tình hình Việt Nam và cho phép Việt Nam được hưởng các lợi ích chính 

đáng từ EVFTA sẽ là điều kiện tiên quyết cần đảm bảo. Yêu cầu này là hoàn toàn 

hợp lí đứng từ góc độ lợi ích (lợi ích lớn nhất có được từ việc ký kết EVFTA là 

việc EU cắt giảm thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam). Như việc chứng 

minh về nguồn gốc hợp pháp của gỗ là một thách thức đối với ngành này. Hay 

với nhóm hàng dệt may, quy tắc xuất xứ cũng là một vấn đề quan trọng trong việc 
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xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường EU của Việt Nam.  

Những yêu cầu chặt chẽ của EU về vệ sinh, môi trường, lao động và quy 

trình công nghệ cũng được coi là một rào cản lâu đời đối với hoạt động xuất khẩu 

của Việt Nam sang thị trường này. Muốn xuất khẩu sang EU, các doanh nghiệp 

Việt Nam phải tuân thủ các điều khoản quy định về vệ sinh, môi trường, lao động 

và quy trình công nghệ. Điều này đã khiến cho các DNNVV của Việt Nam khó 

đáp ứng được yêu cầu do năng lực kỹ thuật và tài chính hạn chế, sản phẩm không 

đủ tiêu chuẩn để bán ra trên thị trường. Bên cạnh quy tắc xuất xứ, các quy định 

về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật (SPS), quy định về môi 

trường, các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)… cũng sẽ tạo ra những 

khó khăn, cản trở nhất định tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Ví dụ, với mặt 

hàng thủy sản, những quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, quy tắc xuất 

xứ và các yêu cầu “chứng nhận chất lượng tự nguyện”, về trách nhiệm môi trường 

của rất nhiều tổ chức tại châu Âu cũng là những khó khăn lớn cho ngành thủy sản 

Việt Nam hiện nay. 

Để vượt qua được các rào cản về kỹ thuật, thâm nhập vào thị trường các nước 

EU, các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp sẽ phải tập 

trung vào đào tạo, tập huấn, tư vấn cho doanh nghiệp cần nâng cao giá trị, chất 

lượng sản phẩm hàng hóa, chuyên nghiệp hóa quy trình bán hàng, nắm vững các 

quy định về quy tắc xuất xứ, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm 

dịch động thực vật (SPS), quy định về môi trường, các rào cản kỹ thuật trong 

thương mại (TBT)… để nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm và doanh 

nghiệp của mình. Các hoạt động tư vấn và hướng dẫn các doanh nghiệp cũng sẽ 

chú trọng nhiều đến vấn đề vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy 

trình quản lý do EU quy định, coi trọng trách nhiệm xã hội, minh bạch hóa thông 

tin về lao động, môi trường sản xuất, đặc biệt đảm bảo quy tắc xuất xứ khi xuất 

khẩu vào EU; kết nối chuyên gia thiết kế và marketing trong và ngoài nước để 

cùng doanh nghiệp nghiên cứu, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm, nhận diện 

thương hiệu, thông điệp truyền thông thương hiệu giúp gia tăng giá trị sản phẩm 

xuất khẩu; Xây dựng cẩm nang xuất khẩu hướng dẫn những thông tin cụ thể, chi 

tiết về các yêu cầu kỹ thuật, quy định, thực tiễn về quản lý xuất nhập khẩu và 

phòng vệ thương mại, xây dựng chiến lược tiếp cận và khai thác cơ hội thị trường 

hiệu quả đối với ngành hàng xuất khẩu tiềm năng sang các nước đối tác EVFTA 

(dệt may, đồ gỗ, cà phê); Bản tin thị trường trực tuyến nhằm giới thiệu thông tin 

về thị trường các nước đối tác EVFTA. 
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CHƯƠNG III - NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM SANG 

THỊ TRƯỜNG EU TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC THI EVFTA 

 

3.1. Quan điểm và định hướng xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam 

sang thị trường EU đến năm 2025 

Hiệp định EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên mà 

EU ký với một nước phát triển và cũng là hiệp định tiên tiến nhất và đạt mức độ 

mở cửa sâu rộng nhất mà Việt Nam đạt được với một đối tác thương mại phát 

triển.  Do vậy, không thể phủ nhận, đây là một cơ hội rất lớn cho Việt Nam khi 

xúc tiến xuất khẩu sang EU, nhưng đồng thời việc thực thi hiệp định cũng đưa ra 

nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ đối với các tổ chức, doanh nghiệp Việt 

Nam khi xúc tiến xuất khẩu sang thị trường này.  

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá về thực trạng, triển vọng, cơ hội và 

thách thức trong việc xúc tiến xuất khẩu sang EU trong bối cảnh thực thi EVFTA 

đã nêu ở các phần trên, một số quan điểm, định hướng được đặt ra trong xúc tiến 

xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU tới năm 2025 như sau: 

3.1.1. Quan điểm 

a. Về xây dựng pháp luật, thể chế 

Xúc tiến xuất khẩu sang thị trường EU phải đảm bảo thực hiện đúng những 

nguyên tắc, quan điểm, định hướng chỉ đạo của Đảng về hội nhập quốc tế theo 

tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (tháng 4/2013), Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII, năm 2016), thực hiện 

có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội 

trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, kiên 

định lợi ích quốc gia dân tộc, phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy 

quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiện đại hoá 

kết cấu hạ tầng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và năng lực cạnh tranh quốc gia; 

gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường mức độ liên kết giữa các vùng, miền, khu 

vực trong nước.  

b. Về phát triển bền vững 

- Xúc tiến xuất khẩu cần bảo đảm cân bằng các yếu tố xuất khẩu bền vững: 

chỉ tiêu tăng trưởng về số lượng (kim ngạch và thị phần xuất khẩu), tăng cường 

chất lượng xuất khẩu (mức độ đa dạng về sản phẩm, dịch vụ và thị trường; chất 

lượng sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu; khả năng tận dụng EVFTA thiết lập chuỗi 

giá trị bền vững). 

- Các hoạt động xúc tiến xuất khẩu cần tập trung nâng cao năng lực cạnh 

tranh xuất khẩu của Việt Nam ở cả 3 cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm.  

- Đổi mới cách tiếp cận và phương thức xúc tiến xuất khẩu nhằm tối đa hóa 
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lợi ích của EVFTA đối với xuất khẩu. Cần coi EVFTA là khởi đầu một chặng 

đường kinh doanh trong bối cảnh mới, lấy sức ép về cạnh tranh là động lực để đổi 

mới và phát triển. Đối với những yêu cầu mới được đưa ra theo EVFTA cho thị 

trường EU không nên coi đó là hàng rào thương mại mà chính là các hướng đi 

bền vững để phát triển nền sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam.  

- Xác định hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu, 

đổi mới công nghệ, gia tăng giá trị cho các sản phẩm xuất khẩu, tăng hiệu quả 

xuất khẩu là cách thức nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt 

Nam trên thị trường EU.  

- Thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định về quy 

tắc xuất xứ, yêu cầu kiểm dịch động thực vật (SPS), vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm và doanh 

nghiệp  trên thị trường EU. 

c. Về môi trường thương mại quốc tế và đầu tư 

- Xúc tiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU phải dựa 

trên cơ sở tận dụng hiệu quả các lợi thế của Hiệp định EVFTA; Khai thác tốt lợi 

thế so sánh của Việt Nam và những sản phẩm Việt Nam có thế mạnh, thị trường 

EU có nhu cầu cao và tận dụng các lợi thế trong quan hệ hợp tác kinh tế thương 

mại đầu tư giữa Việt Nam với EU, góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam, phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa; Từng bước cân bằng cán cân thương mại, tận dụng các 

ưu đãi  của Hiệp định EVFTA mang lại nhằm gia tăng xuất khẩu, tránh tình trạng 

nhập siêu.  

- Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nhằm 

chuẩn bị những hành trang cần thiết để tiếp cận và khai thác thị trường EU một 

cách chủ động, hiệu quả; 

 - Xúc tiến xuất khẩu cho các doanh nghiệp thông qua nâng cao nhận thức 

của doanh nghiệp về các lợi ích của EVFTA và hướng dẫn về pháp lý để tận dụng 

lợi ích của hiệp định này.  

- Tạo cơ hội cho doanh nghiệp, nhà xuất khẩu, hiệp hội tận dụng hiệu quả 

các nguồn lực, tối đa hóa lợi ích mà các cam kết của Hiệp định EVFTA mang lại;  

- Tích cực và chủ động tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu 

vực và toàn cầu. Trong một tương lai dài hơn, tác động kết hợp của Covid-19 và 

căng thẳng thương mại có thể đưa đến quá trình tái cấu trúc sâu sắc các chuỗi giá 

trị toàn cầu. Các chuỗi giá trị toàn cầu có xu hướng sẽ ít phụ thuộc hơn vào một 

số trung tâm sản xuất toàn cầu, như Trung Quốc, mở đường cho Việt Nam bước 

vào để lấp đầy chỗ trống trong chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng toàn cầu cũng có 

thể ngắn hơn với ít quốc gia tham gia hơn. 

- Củng cố quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các nước trong 
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EU để phát triển thị trường xuất khẩu, kết hợp hài hòa giữa lợi ích trước mắt với 

lợi ích lâu dài của quốc gia. 

- Cải tiến phương thức xúc tiến xuất khẩu, gắn kết việc thực thi EVFTA với 

các giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Việc thực hiện đầy đủ các 

quy định thực thi EVFTA giúp thúc đẩy sản xuất, thương mại và đầu tư, từ đó tạo 

điều kiện cho Việt Nam phục hồi nhanh hơn trong thời kỳ hậu COVID-19. Cần 

thực hiện các giải pháp phục hồi sau đại dịch Covid-19 cho tất cả các ngành định 

hướng xuất khẩu, nhưng nên ưu tiên đặc biệt cho những ngành quan trọng có đóng 

góp nhiều nhất vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU trong 

thời gian gần đây để tận dụng lợi thế khi thực hiện EVFTA.  

3.1.2 Định hướng 

 Để phát triển quan hệ kinh tế, thương mại bền vững, thúc đẩy xuất khẩu 

hàng của Việt Nam sang thị trường EU và tận dụng lợi thế của Hiệp định EVFTA, 

trong thời gian tới, xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam sang EU cần thực hiện theo 

định hướng sau:  

a) Về xây dựng pháp luật, thể chế 

- Khẩn trương kiện toàn hệ thống luật pháp, đó cũng chính là nâng cao năng 

lực cạnh tranh ở cấp quốc gia, để hoàn thiện thể chế, đáp ứng các yêu cầu cao của 

hội nhập quốc tế. Trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam 

đã nỗ lực dần dần hoàn thiện khung pháp lý, sửa đổi bổ sung, ban hành nhiều đạo 

luật mới, quan trọng như Luật Thương mại (sửa đổi bổ sung năm 2019), Luật 

Doanh nghiệp (sửa đổi bổ sung năm 2020), Luật Cạnh tranh (sửa đổi bổ sung năm 

2018), Luật Phá sản (năm 2014), Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (sửa 

đổi bổ sung năm 2020), Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi bổ sung năm 2009), Luật 

Đàm phán ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế (sửa đổi bổ sung Luật Điều 

ước quốc tế năm 2016), Luật Quản lý ngoại thương (năm 2017)... Tuy nhiên, do 

sự khác biệt về thể chế chính trị, đặc điểm lịch sử, và nhất là xuất phát điểm của 

nền kinh tế còn hạn chế, Việt Nam sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn để bảo vệ lợi 

ích của mình trong hội nhập quốc tế. Vì vậy, năng lực hệ thống pháp lý của Việt 

Nam cần phải được củng cố, tăng cường mạnh mẽ. 

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến trình cải cách các thủ tục hành chính, cùng với 

việc chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với các quy định của 

EVFTA, qua đó tạo môi trường pháp lý minh bạch cho các doanh nghiệp để thực 

thi một cách hiệu quả Hiệp định EVFTA. 

b) Về phát triển bền vững 

- Xúc tiến xuất khẩu sang thị trường EU theo hướng tăng trưởng bền vững 

cả về chiều rộng và chiều sâu, giảm tỷ trọng xuất khẩu nguyên liệu thô và gia 

công trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này, tăng tỷ trọng hàng hoá 

có giá trị gia tăng cao; mở rộng quy mô xuất khẩu, đồng thời chú trọng nâng cao 

hiệu quả xuất khẩu.  
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- Tăng cường hợp tác của các cơ quan chức năng có trách nhiệm trong lĩnh 

vực kiểm soát vệ sinh, kiểm dịch thực vật, thú y cũng như các rào cản kỹ thuật 

trong thương mại để đảm bảo hàng hóa đến được thị trường EU. Kiểm soát quy 

trình chế biến đạt tiêu chuẩn, chuẩn hóa chất lượng xuất khẩu sang thị trường EU. 

- Tận dụng các chương trình, dự án hợp tác quốc tế với EU trên cơ sở quan 

hệ thương mại song phương bình đẳng và bền vững được xây dựng trên sự tôn 

trọng, hợp tác và minh bạch trong quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp Việt Nam 

và bạn hàng EU, hợp tác giữa các tổ chức hỗ trợ thương mại (hải quan, cơ quan 

chứng nhận chất lượng, logistics…) để nâng cao chất lượng xuất khẩu và phát 

triển hệ thống phân phối, tiếp cận thị trường, khách hàng nhập khẩu EU.  

- Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và nhà cung cấp Việt Nam trong công tác 

xây dựng và phát triển thương hiệu, phát triển sản phẩm phù hợp với yêu cầu của 

thị trường EU. 

c) Về môi trường thương mại quốc tế và đầu tư 

- Tăng cường nâng cao nhận thức, tuyên truyền nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 

tận dụng các điều kiện thuận lợi do EVFTA đem lại. Cần có giải pháp để cải cách 

các quy định hiện hành và mặt khác phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ 

các quy định, quy tắc xuất xứ, đảm bảo hàm lượng nội địa theo Hiệp định EVFTA.  

- Cập nhật, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA, các quy định đối với 

sản phẩm nhập khẩu vào thị trường EU, thực hiện các chương trình, sáng kiến hỗ 

trợ doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các quy định của thị trường để đẩy mạnh xuất 

khẩu. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước thành viên EU, các tổ chức quốc 

tế hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam để đảm bảo 

thực thi các cam kết khi hội nhập quốc tế nói chung và thực hiện Hiệp định  

EVFTA nói riêng. 

- Chủ động hợp tác, liên kết để nâng cao sức mạnh, tạo chuỗi cung ứng 

thông qua thúc đẩy liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông 

dân, hộ sản xuất, từ đó hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất, canh tác, chế biến và 

phân phối tới người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu 

cầu chặt chẽ của Hiệp định EVFTA và tiêu chuẩn cao của EU.  

- Cải tiến, đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, tăng cường áp dụng 

các  phương thức mới trong điều kiện hội nhập quốc tế và trong bối cảnh chịu ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 như: thương mại điện tử, các công cụ trực tuyến, hệ 

sinh thái xúc tiến thương mại trên nền tảng số...  

- Định hướng, hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại 

mang tính trung và dài hạn, bài bản phù hợp với thị trường EU cho những ngành 

hàng có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam 
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d) Về thị trường  

EU là khối thị trường chung nhưng mỗi thị trường thành viên lại có đặc 

điểm, nhu cầu, quy định nhập khẩu và sở thích tiêu dùng không giống nhau. Trong 

bối cảnh doanh nghiệp Việt chủ yếu quy mô nhỏ và vừa, quy mô sản xuất còn hạn 

chế, năng lực cạnh tranh của sản phẩm còn khoảng cách cần cải thiện, nên cần có 

cách tiếp cận thị trường phù hợp. 

- Tiếp tục khai thác dư địa, giữ vững và tận dụng tối đa lợi thế mà Hiệp 

định EVFTA mang lại đối với các thị trường đầu tàu truyền thống trong khối EU 

như: Hà Lan, Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Bỉ, nhằm mở rộng thị phần, 

phát huy lợi thế cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam. Đây là các thị trường 

được coi là cửa ngõ giúp lan tỏa đi các nước khác trong khối EU.  

- Tiếp cận các thị trường ngách (bên cạnh các thị trường truyền thống), 

những thị trường phù hợp với năng lực cạnh tranh, khả năng xâm nhập của các 

DNNVV, mặc dù kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam chưa cao nhưng đang có xu 

hướng gia tăng và chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh được coi là “cánh cửa” giúp 

hàng Việt vào sâu hơn nữa thị trường EU.   

e) Về ngành hàng  

Căn cứ vào tiềm năng thị trường, khả năng cung ứng của Việt Nam và nội 

dung của Hiệp định EVFTA, một số mặt hàng được nhìn nhận có cơ hội lớn trong 

xúc tiến xuất khẩu theo Hiệp định bao gồm: 

- Nhóm Nông sản thực phẩm (Thủy sản, Trái cây tươi, Cà phê, hạt Điều, 

hồ Tiêu, Cao su); 

- Nhóm Công nghiệp chế biến (Dệt may, Da giày, đồ Gỗ); 

- Điện tử. 

Về tổng thể, số liệu tham khảo tiềm năng xuất khẩu của Tổ chức ITC ước 

tính thị trường EU còn tới 49% dung lượng mà Việt Nam có thể khai thác. Trong 

đó, nhóm công nghiệp chế biến còn 35%-60% chưa khai thác và nhóm nông sản 

thực phẩm còn có thể khai thác từ 35%-90%, tuỳ theo sản phẩm cụ thể. Hơn nữa, 

theo các chuyên gia, khi xây dựng các giải pháp phục hồi sau đại dịch Covid-19 

nên ưu tiên đặc biệt cho những ngành quan trọng có đóng góp nhiều nhất vào kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU trong thời gian gần đây để tận 

dụng lợi thế khi thực hiện EVFTA. 

Thực tế quan hệ thương mại song phương trong thời gian qua cho thấy EU 

là đối tác xuất khẩu lớn thứ 2 của hàng hóa Việt Nam. Các mặt hàng như dệt may 

và da giày, điện thoại di động, máy tính, nông sản luôn được coi là các mặt hàng 

xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường các nước EU. Theo các 

chuyên gia của châu Âu, nông sản Việt Nam là mặt hàng rất có tiềm năng xuất 

khẩu sang châu Âu. Hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chứng minh được 

chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của EU, phù hợp với thị hiếu người tiêu 
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dùng EU, nhiều sản phẩm Việt Nam được ưa chuộng tại châu Âu như hạt điều, cà 

phê, rau củ, thanh long, vải…  

Sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, ưu đãi thuế quan ở hiệp định này sẽ 

mang lại lợi thế to lớn cho các sản phẩm Việt như nông sản, thủy sản, đồ gỗ, dệt 

may, da giày, điện tử,... Đặc biệt, EU cam kết bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt 

Nam liên quan tới nông sản, thực phẩm nổi tiếng có tiềm năng xuất khẩu cao như 

trà Mộc Châu, cà phê Buôn Ma Thuột, thanh long Bình Thuận… Đây đều là các 

mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh, do đó Việt Nam vẫn nên tiếp tục tập trung 

sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá nhãn hiệu, marketing sản phẩm 

các mặt hàng này để có thể tận dụng được ưu đãi từ hiệp định EVFTA, đẩy mạnh 

xuất khẩu sang thị trường các nước EU. 

3.2 Giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang 

thị trường EU đến năm 2025 

Để đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường các 

nước EU trong điều kiện thực thi EVFTA, cần thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp đồng bộ từ cả phía các Cơ quan quản lý Nhà nước, các Tổ chức Hỗ trợ 

thương mại và các doanh nghiệp. Các giải pháp xúc tiến xuất khẩu cũng cần được 

triển khai đồng bộ từ Hệ thống các văn bản pháp lý hỗ trợ cho hoạt động xuất 

khẩu và thực thi EVFTA, Hệ thống tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA 

tới doanh nghiệp và các đối tượng liên quan đến các giải pháp nhằm phát triển 

bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như các giải 

pháp cụ thể đối với một số nhóm ngành hàng trọng tâm.  

3.2.1. Giải pháp đối với Cơ quan quản lý nhà nước 

a) Nhóm giải pháp về Xây dựng pháp luật, thể chế 

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 

6 năm 2020 phê chuẩn Hiệp định EVFTA và các văn kiện có liên quan, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TTCP ngày 06 tháng 8 năm 2020 

phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA.  

- Về văn bản quy phạm pháp luật, các Bộ/ ngành cần sửa đổi, bổ sung các 

văn bản quy phạm pháp luật cần thiết và trình phê duyệt ban hành theo đúng lộ 

trình đã quy định trong EVFTA. 

- Về các thiết chế cần thiết để thực thi Hiệp định: 

• Chỉ định đầu mối chung và các đầu mối liên lạc cụ thể trong từng lĩnh 

vực để thực hiện trao đổi thông tin giữa Việt Nam và EU và thực hiện các nghĩa 

vụ thông báo theo EVFTA; 

• Chỉ định và thông báo về cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Ủy 

ban thương mại của EVFTA, các ủy ban chuyên ngành theo các chương; cơ quan 

đầu mối về thông tin liên lạc giữa Việt Nam và EU về mọi vấn đề của Hiệp định; 

cơ quan điều phối việc xây dựng đề xuất và tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật từ các 
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nước EU trong quá trình thực thi Hiệp định; cơ quan đầu mối điều phối việc thực 

thi Hiệp định FTA thế hệ mới, trong đó có EVFTA, đặt tại Bộ Công Thương để 

phối hợp chặt chẽ với các đầu mối thực thi Hiệp định EVFTA, CPTPP… tại các 

bộ, ngành, địa phương.  

Tham khảo Phụ lục số 2 về danh sách các cơ quan đầu mối triển khai thực 

hiện Hiệp định EVFTA.  

• Chỉ định các cá nhân để xây dựng danh sách trọng tài viên theo quy định 

của Hiệp định để xử lý các vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa hai Bên.  

• Xây dựng cơ chế thành lập nhóm tư vấn trong nước bao gồm các tổ chức 

đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội 

và môi trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, doanh 

nghiệp và các tổ chức môi trường. Trong đó, cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động 

của Nhóm tư vấn như sau: 

✓ Đại diện Bộ Công Thương giữ vai trò điều phối chung, với sự tham 

gia và phối hợp của đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

✓ Cơ quan thường trực (đóng vai trò là Ban Thư ký của Nhóm tư vấn) 

là Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương. 

✓ Thành phần của Nhóm tư vấn gồm một số tổ chức đại diện của người 

lao động và người sử dụng lao động, doanh nghiệp và các tổ chức về lao động 

hoặc môi trường. 

Nhóm tư vấn có trách nhiệm tư vấn về việc thực hiện Chương Thương mại 

và Phát triển bền vững của EVFTA và báo cáo lên Ủy ban Thương mại và Phát 

triển bền vững. 

- Bộ Công Thương, với vai trò là cơ quan đầu mối thực thi Hiệp định 

EVFTA tại Việt Nam, đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị trong 

giai đoạn trước và sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, trong đó có thể kể đến 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các quy định tại Hiệp 

định và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

trong quá trình cấp C/O. Bộ Công Thương (đại diện là Cục Xuất nhập khẩu) đã 

ban hành Kế hoạch triển khai thực thi Hiệp định EVFTA với 25 nhiệm vụ, chia 

thành 5 nhóm Công tác trọng tâm, bao gồm: (i) Công tác xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; (ii) Công tác tận dụng Hiệp định EVFTA để thúc đẩy 

hoạt động xuất khẩu; (iii) Công tác theo dõi, đánh giá việc tận dụng Hiệp định 

EVFTA; (iv) Công tác truyền thông, tuyên truyền và phổ biến thông tin về Hiệp 

định EVFTA và (v) Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác cấp giấy chứng 

nhận xuất xứ và chống gian lận xuất xứ hàng hóa.  

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ lao động, tiêu chuẩn 

lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã 
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tham gia, trong đó có việc xây dựng nghị định hướng dẫn thực thi Bộ luật Lao 

động sửa đổi năm 2019 và phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong 

quá trình sửa đổi Luật Công đoàn nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn liên quan 

đến lao động đối với các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU.  

b) Nhóm giải pháp về Phát triển bền vững 

- Thúc đẩy việc thực thi đầy đủ các cam kết của Việt Nam trong các hiệp 

định đa phương về môi trường, bảo tồn và bảo vệ động thực vật hoang dã mà Việt 

Nam đã tham gia; thúc đẩy việc thực thi Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi 

luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT-VPA); chú trọng 

công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường và đa dạng sinh học. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp chống lại các hành vi 

đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và 

thương mại động thực vật hoang dã bị khai thác trái phép. 

c) Nhóm giải pháp về môi trường thương mại quốc tế và đầu tư 

- Tăng cường phổ biến về EVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt 

là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, cơ quan quản lý cấp 

trung ương và địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh 

nghiệp, công nhân, các thành phần lao động khác thông qua các phương tiện 

truyền thông, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát 

thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu 

biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu 

quả EVFTA. 

- Chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước cũng 

như các doanh nghiệp về một số lĩnh vực như thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị 

trường EU, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương 

mại, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường… bảo đảm các doanh nghiệp và các cán 

bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc tận dụng 

và thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả. 

- Thiết lập đầu mối thông tin về EVFTA tại Bộ Công Thương để cung cấp 

thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan 

đến Hiệp định. 

- Củng cố mạng lưới, tăng cường năng lực và đẩy mạnh công tác cung cấp 

thông tin, dự báo về các thị trường xuất khẩu của các cơ quan nhà nước có chức 

năng cung cấp thông tin về thương mại – đầu tư để các doanh nghiệp Việt Nam 

có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý 

xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước EU.  

Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng Cổng thông tin điện tử về FTA 

(FTAP) với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia và Ngân hàng thế giới (WB), dự 
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kiến khai trương vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Cổng thông tin này cung cấp 

thông tin về tất cả các FTA mà Việt Nam đang tham gia, trong đó có EVFTA. 

Theo đó, doanh nghiệp và người dân có thể tra cứu các cam kết về thuế, quy tắc 

xuất xứ, dịch vụ và đầu tư. Cổng thông tin cũng sẽ cập nhật kế hoạch hành động, 

thực thi EVFTA; các văn bản pháp luật; thông tin, số liệu thị trường các nước EU; 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, xuất bản ấn phẩm… Đồng thời, các chuyên 

gia của WB đã phối hợp với Bộ Công Thương phân tích dữ liệu của EVFTA, bao 

gồm toàn bộ văn kiện và các tài liệu khác có liên quan để tổng hợp thành 04 nhóm 

dữ liệu hoàn chỉnh gồm: nhóm dữ liệu về thuế, nhóm dữ liệu về các biện pháp phi 

thuế quan, nhóm dữ liệu về quy tắc xuất xứ và nhóm dữ liệu về dịch vụ - đầu tư.  

- Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư tại các nước EU 

nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các nước về cơ hội và lợi thế môi 

trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam, qua đó phát triển quan hệ thương mại, 

thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực trọng điểm; tận dụng công nghệ 

nguồn, công nghệ hiện đại nhằm tháo gỡ những nút thắt có thể gây cản trở một số 

ngành của Việt Nam trong việc tận dụng EVFTA; đồng thời tiếp tục củng cố vị 

thế, vai trò và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.  

Bộ Công Thương đã thực hiện đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo 

hướng tăng cường các hoạt động xây dựng thương hiệu, vốn là yếu tố quan trọng 

nhất, tác động đến thị hiếu của người tiêu dùng EU và ứng dụng xúc tiến thương 

mại trực tuyến, là hình thức mới hiện nay. Trong bối cảnh Covid-19, Bộ chỉ đạo 

xây dựng một số đề án xúc tiến thương mại gọn nhẹ, lên kế hoạch khả thi, phương 

án triển khai cụ thể và chuẩn bị trước để có thể tiến hành các hoạt động này, tham 

gia các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối giao thương ngay khi tình hình dịch 

bệnh được kiểm soát thành công tại các nước. 

Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước 

ngoài củng cố, tăng cường công tác thông tin, cung cấp cho doanh nghiệp các 

phân tích, dự báo tình hình thị trường cũng như luật pháp, chính sách và tập quán 

buôn bán đặc thù của từng khu vực thị trường. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Chương trình hành động thực thi Hiệp 

định, tập trung vào 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: (i) Tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến 

đầu tư ; (ii) Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh và bảo đảm thực thi cam kết của Việt Nam 

theo EVFTA; (iii) Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh của nền kinh tế và doanh nghiệp và (iv) Xây dựng và hoàn thiện cơ 

chế kiểm soát, phòng ngừa tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư theo hướng 

nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của công tác thi hành và giám sát thi hành pháp 

luật nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh với nhà đầu tư nước ngoài.  

Chính quyền các địa phương cần nghiên cứu các lợi thế có được từ EVFTA 

và trên cơ sở lợi thế về điều kiện tự nhiên, lao động, sản xuất để có kế hoạch phát 
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triển sản xuất, xuất khẩu thông qua thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ngành hàng 

mà địa phương có lợi thế. 

d) Nhóm giải pháp Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu 

- Xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu 

cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV và siêu nhỏ, phù hợp với 

cam kết quốc tế; đồng thời, chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với 

những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực thi Hiệp 

định; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá 

trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. 

- Xây dựng kịch bản khai thác, phát triển thị trường, nghiên cứu, định 

hướng, thiết lập các kênh phân phối hàng hóa của Việt Nam trên thị trường các 

nước thành viên EU với các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, 

nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Xây dựng 

chiến lược chủ động tiếp cận, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển mới gắn với khoa 

học và công nghệ hiện đại, đặc biệt ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, công 

nghệ 5G… Thực hiện tốt các chính sách thu hút chất xám, khuyến khích các nhà 

khoa học trong và ngoài nước chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản 

xuất. 

- Tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh và thương hiệu sản phẩm 

của Việt Nam hướng tới thị trường EU, triển khai chương trình quảng bá chỉ dẫn 

địa lý tại thị trường EU trong khuôn khổ Chương trình thương hiệu quốc gia Việt 

Nam. 

- Tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào 

việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng trong nước. 

- Thúc đẩy việc công nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với EU, 

đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam sang EU. 

Hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam cách xử lý, thực hiện và rà soát về mặt kỹ 

thuật khi có yêu cầu về kiểm tra, xác minh xuất xứ từ phía EU trong trường hợp 

cần thiết để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam, tiếp tục nâng 

cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai chứng nhận xuất xứ nhằm tạo thuận lợi 

cho quá trình tận dụng ưu đãi của Hiệp định EVFTA. 

đ) Nhóm giải pháp theo ngành hàng 

- Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ: Chính phủ cần phát triển công nghiệp 

hỗ trợ đủ mạnh, đáp ứng nhu cầu về nguyên phụ liệu để gia tăng hàm lượng nội 

địa cho hàng hóa xuất khẩu, đảm bảo đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu 

đãi thuế quan. Trước mắt, cần thu hút thu hút và cấp phép cho các dự án dệt 
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nhuộm, nhất là các dự án có trình độ thiết bị công nghệ tiên tiến và quy trình xử 

lý nước thải đảm bảo thân thiện môi trường. 

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính 

sách ưu đãi nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, từ đó đa dạng 

hóa nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất, giảm bớt mối lo về nguyên phụ 

liệu nhập khẩu và tận dụng ưu đãi liên quan đến quy tắc xuất xứ theo EVFTA. 

Tuy nhiên, để phát triển công nghiệp hỗ trợ, không chỉ có vai trò, trách 

nhiệm của Bộ Công Thương mà cần sự phối hợp của các Bộ, ngành và đặc biệt là 

các địa phương trong phát triển từng ngành, từng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, 

để nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu. 

- Đối với ngành dệt may: Nguồn cung tại chỗ hiện chỉ đáp ứng được khoảng 

5 đến 10% nhu cầu sản xuất trong nước. Do đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp dệt 

may tận dụng hiệu quả cơ hội từ EVFTA, Nhà nước cần có định hướng, “bật đèn 

xanh” cho các công ty nước ngoài đầu tư vào sản xuất vải, dệt nhuộm hoàn tất 

cũng như đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp tập trung, trọng điểm với cơ sở 

hạ tầng hiện đại để các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư, mở rộng sản 

xuất. Từ đó, bù đắp những “lỗ hổng” thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu. Chính 

quyền các địa phương cũng cần “mở lòng” trong tiếp nhận các dự án dệt nhuộm, 

đặc biệt là các dự án dệt nhuộm sử dụng công nghệ hiện đại, đã giảm thiểu được 

các mối lo về ô nhiễm môi trường. 

Bộ Công Thương hiện đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 

về vấn đề chứng minh xuất xứ. Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ 

hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam cách thức xử lý, thực hiện và rà soát về mặt 

kỹ thuật khi có yêu cầu về kiểm tra, xác minh xuất xứ từ phía EU trong trường 

hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, 

nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận xuất xứ, ngoài việc thực hiện các chương 

trình nâng cao năng lực của cơ quan, tổ chức cấp C/O, Cục Xuất nhập khẩu cũng 

sẽ thành lập các đoàn trực tiếp kiểm tra, xác minh xuất xứ tại cơ sở sản xuất của 

doanh nghiệp để bảo đảm việc thực hiện quy tắc xuất xứ EVFTA. 

- Đối với ngành nông nghiệp: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Ngoài ra, cần lưu ý và ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch phù 

hợp đối với các loại rau quả tươi. 

- Đối với ngành thủy sản: Bên cạnh những lợi thế về thuế quan, EVFTA 

cũng đặt ra những thách thức cho thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, nhất là việc 

truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu về môi trường liên quan đến đánh bắt hải sản. 

Một trong những hạn chế hiện nay là Ủy ban châu Âu (EC) đang áp dụng “thẻ 

vàng” đối với hải sản khai thác của Việt Nam, ảnh hưởng đến việc xuất khẩu thủy 

sản cũng như uy tín của ngành thủy sản nước ta. Do đó, các cơ quan quản lý Nhà 



Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang EU trong điều kiện thực thi EVFTA” 

 

 
 

 
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương  97 

nước, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cần có sự phối hợp 

chặt chẽ với Hiệp hội các nhà chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) 

thực hiện các biện pháp để nhanh chóng gỡ “thẻ vàng”, tận dụng hiệu quả lợi ích 

mà EVFTA mang lại. 

- Đối với ngành chế biến gỗ: Để được hưởng các ưu đãi thuế quan trong 

EVFTA, doanh nghiệp gỗ Việt Nam phải bảo đảm sử dụng gỗ nguyên liệu 100% 

hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (bao gồm cả gỗ nhập khẩu và gỗ trong nước). 

Trong khi đó, nhu cầu về gỗ nguyên liệu ngày càng lớn để đáp ứng thị trường 

trong nước và xuất khẩu, nhưng trong nước không cho phép khai thác gỗ rừng tự 

nhiên, nên nguồn nguyên liệu gỗ phần lớn là nhập khẩu. Để tạo thuận lợi xúc tiến 

xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường EU, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn cần đẩy nhanh việc triển khai Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm 

luật, quản trị rừng, thương mại gỗ và sản phẩm gỗ (VPA/FLEGT) để thúc đẩy XK 

gỗ và sản phẩm gỗ bền vững. Bên cạnh đó, cần tăng cường diện tích rừng trồng 

có chứng chỉ vì hiện nay Việt Nam chỉ có 250.000ha rừng trồng được cấp chứng 

chỉ. 

Bên cạnh đó, các khách hàng trên thị trường EU cũng có yêu cầu cao về giá 

trị thiết kế của sản phẩm. Chính vì vậy, để tiếp cận và đáp ứng yêu cầu đa dạng 

của khách hàng tại EU, đòi hỏi các doanh nghiệp ngành gỗ cần nhanh chóng khắc 

phục chất lượng, mẫu mã sản phẩm, cải thiện thiết kế, đồng thời có các chính sách 

xây dựng thương hiệu và thương mại điện tử phù hợp. Bộ Công Thương cần triển 

khai các hoạt động nâng cao năng lực thiết kế sản phẩm với mẫu mã và kiểu dáng 

phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng tại một số thị trường trọng điểm 

EU. Ngoài ra, đối với ngành hàng nội thất, các cơ quan quản lý Nhà nước cần 

định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng thêm các công cụ mới để kết nối 

khách hàng, đối tác, như các phần mềm thiết kế sản phẩm 3 chiều (3D), các phần 

mềm bán hàng tương tác với khách hàng ứng dụng công nghệ thực tế ảo/ thực tế 

tăng cường, hội chợ, tương tác trực tuyến… để bắt kịp xu hướng phát triển của 

ngành và của quốc tế.  

3.2.2. Giải pháp đối với các Tổ chức hỗ trợ thương mại  

Vai trò của các hiệp hội ngành hàng cần được nâng cao. Hiệp hội cần nắm 

bắt được và có khả năng giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Ngoài ra, Hiệp hội cũng cần có định hướng đổi mới văn hóa sản xuất, khởi 

nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng 

sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của các nước EU.  

Đối với các đơn vị chủ trì, các tổ chức trực tiếp triển khai các hoạt động 

xúc tiến xuất khẩu, cần thay đổi cách tiếp cận và phương thức xúc tiến thương 

mại. Trước hết, cần thay đổi cách nhìn nhận về những yêu cầu mới được đưa ra 

theo EVFTA cho thị trường EU, không nên xem đó là rào cản thương mại mà là 
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cánh cửa mở ra sự bảo đảm cho phát triển sản xuất, xuất khẩu bền vững của Việt 

Nam. 

Đồng thời, các Tổ chức Hỗ trợ thương mại cũng cần nâng cao năng lực, 

kiến thức về EVFTA cho cán bộ thực hiện chương trình XTTM nhằm đáp ứng tốt 

với những yêu cầu trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến xuất khẩu. 

3.2.3. Giải pháp đối với các Doanh nghiệp  

- Đầu tiên, để tận dụng có hiệu quả các ưu đãi của EVFTA mang lại, các 

doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu nội dung của EVFTA đặc biệt là các cam kết 

liên quan tới thuế quan và quy tắc xuất xứ, chủ động điều chỉnh quy trình sản 

xuất, nguồn nguyên liệu để đáp ứng được quy tắc xuất xứ của Hiệp định, chuyển 

hướng nguồn nhập khẩu sang các nguồn nguyên liệu trong nước hoặc từ các nước 

thành viên EVFTA hoặc một nước thứ ba mà hai bên cùng ký hiệp định thương 

mại tự do. Doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu thông tin để có sự chuẩn bị 

tích cực. Việc chuẩn bị nên được tiến hành toàn diện từ nghiên cứu cơ hội, thách 

thức của thị trường EU đến các giải pháp như: nâng cao chất lượng, mẫu mã sản 

phẩm; phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu suất, phát triển thương hiệu... Doanh 

nghiệp cũng có thể đa dạng hóa mặt hàng để có lợi thế cạnh tranh, chủ động các 

hoạt động xúc tiến xuất khẩu như nghiên cứu thị trường EU và các quy định của 

thị trường, khách hàng; thẩm định đối tác, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững… để 

tận dụng hiệu quả những cơ hội mà EVFTA mang lại. 

- Doanh nghiệp cần coi EVFTA là khởi đầu một chặng đường kinh doanh 

trong bối cảnh mới, lấy sức ép về cạnh tranh là động lực để đổi mới và phát triển. 

Đồng thời, cũng cần chủ động tìm hướng hợp tác với các thị trường đối tác của 

hiệp định để thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam nhằm tận dụng hiệu 

quả nguồn vốn và việc chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn lớn. Doanh nghiệp 

cũng cần nâng cao tính chủ động, tích cực trong việc phối hợp với các tổ chức hỗ 

trợ thương mại xây dựng kế hoạch và tham gia triển khai các hoạt động xúc tiến 

xuất khẩu. 

- Một số doanh nghiệp xuất khẩu trong lĩnh vực dệt may, da giày, đồ nội 

thất, thủy sản có quy mô lớn và kinh doanh bài bản vào thị trường EU. Tuy nhiên, 

rất nhiều doanh nghiệp đang xuất khẩu vào EU là các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

với nguồn lực hạn chế, quy trình sản xuất chưa đạt chuẩn EU, chưa có sự đầu tư 

thích đáng cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D), chưa khai thác hiệu quả tài sản 

sở hữu trí tuệ, thương hiệu... thiếu nhân lực có ngoại ngữ và kỹ năng đàm phán 

XTTM chuyên nghiệp để thực hiện hoạt động xuất khẩu vào thị trường EU. Do 

đó, doanh nghiệp cần có chính sách đầu tư phát triển sản phẩm phù hợp nhằm 

đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn và quy định về hàng hóa nhập khẩu của EU cũng như 

xây dựng kế hoạch xuất khẩu cho từng mặt hàng, từng thị trường mục tiêu; tập 

trung nâng cao chất lượng hàng hóa, áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng 

tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe của khách hàng. 
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- Để tận dụng các ưu đãi từ EVFTA và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường 

tiềm năng này, một trong những việc các doanh nghiệp Việt Nam cần làm ngay 

là đầu tư nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nhằm củng cố khả năng cạnh 

tranh trên thị trường EU. Doanh nghiệp cần đầu tư nghiên cứu và đa dạng hóa 

mẫu mã sản phẩm, thích ứng mẫu mã bao bì và có chiến lược phát triển và quảng 

bá thương hiệu phù hợp với từng phân đoạn thị trường.  

Các doanh nghiệp ngành nông sản thực phẩm cần chú trọng vấn đề vệ sinh 

thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy trình quản lý do EU quy định, coi trọng 

trách nhiệm xã hội, minh bạch hóa thông tin về lao động, môi trường sản xuất, 

đặc biệt đảm bảo quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu vào EU. 

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp ngành hàng dệt may, da giày, cần nỗ lực 

để tiến tới xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh trong nước. Bước đầu, doanh 

nghiệp có thể đàm phán với các đối tác nước ngoài chuyển nguồn cung nguyên 

phụ liệu về Việt Nam nhằm đáp ứng được yêu cầu xuất xứ và hưởng lợi thế về 

thuế quan từ EVFTA. Về lâu dài, doanh nghiệp cần cân nhắc chiến lược phát triển 

nguồn nguyên phụ liệu trong nước, giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi ích, đồng 

thời, giảm thiểu rủi ro khi bị phụ thuộc vào nguyên phụ liệu từ một vài thị trường. 
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KẾT LUẬN 

 

Liên minh Châu Âu (EU) hiện nay là tổ chức có hình thức liên kết khu vực 

phát triển nhất trên thế giới, có đồng tiền chung, chính sách chính trị, kinh tế, an 

nình dựa trên quy tắc chung cho cả khối. Kể từ khi thành lập, EU đã không ngừng 

mở rộng và phát triển, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. 

Hoạt động thương mại hai chiều nói chung và xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 

sang EU nói riêng đang chuyển sang một thời ký mới, gắn liền với những chuyển 

mình về kinh tế của cả hai Bên.  

Với một thị trường phát triển và tiềm năng như vậy, Việt Nam cần phải hết 

sức nỗ lực hoạt động để chiếm lĩnh, một trong những biện pháp quan trọng nhằm 

đẩy mạnh và củng cố hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang EU là thực hiện tốt 

các biện pháp xúc tiến xuất khẩu. Tuy nhiên, đây là một thị trường khó tính và có 

sự cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia xuất khẩu. Thời gian gần đây, xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU có nhiều biến động. Vì vậy, nâng cao 

năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam có vai trò quyết định đối với sự tồn 

tại và phát triển ngoại thương của Việt Nam trên thị trường EU, đặc biệt là tận 

dụng những lợi thế từ Hiệp định FTA Việt Nam - EU đã được ký kết. 

Bám sát các mục tiêu, yêu cầu và nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt, 

Nhóm nghiên cứu Đề tài đã hoàn thành một số nhiệm vụ sau:  

- Tổng quan và đưa ra khung lý thuyết về khái niệm và nội dung xúc tiến 

xuất khẩu (chủ thể, công cụ); đã phân tích, so sánh kinh nghiệm xúc tiến xuất 

khẩu hàng hóa sang thị trường EU của một số nước phát triển (Nhật Bản, Hàn 

Quốc), có nguồn cung tương tự như Việt Nam như Singapore, Thái Lan; từ đó rút 

ra bài học kinh nghiệm trong công tác xúc tiến xuất khẩu hàng hóa phù hợp với 

đặc thù của Việt Nam;  

- Đánh giá thực tiễn các hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa của Việt 

Nam sang thị trường EU (hội chợ, triển lại, kết nối giao thương, đón đoàn nhập 

khẩu, tuyên truyền quảng bá, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp) 

trong thời gian qua; nhận định được những ưu điểm, cơ hội và hạn chế, thách thức 

trong thời gian tới. 

- Từ việc phân tích đặc điểm thị trường EU và các yếu tố tác động đến hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này, cùng với 

đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam, Nhóm nghiên 

cứu đã đề xuất được các quan điểm, định hướng, các giải pháp và một số kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh công tác xúc tiến xuất khẩu hàng hóa 

sang thị trường EU đến năm 2025 theo hướng đổi mới, ổn định, bền vững trong 

bối cảnh mới. 

Các sản phẩm, nội dung trong Đề tài sẽ là tài liệu tham khảo cho các cơ 

quan quản lý nhà nước trong việc điều chỉnh, hoàn thiện chính sách và các giải 
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pháp xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU nói riêng và góp phần hỗ 

trợ để phát triển xuất khẩu hàng hàng hóa một cách bền vững nhằm chủ động 

thích ứng kịp với xu hướng phát triển thương mại của thị trường này. Đồng thời, 

cũng giúp các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa tham khảo để quyết 

định kế hoạch kinh doanh phù hợp với các đối tác nhập khẩu EU trong tình hình 

kinh tế mới.   

Trong khuôn khổ của Đề tài này, do hạn chế về nguồn lực, nhóm nghiên 

cứu mới chỉ đi sâu phân tích, đánh giá về  xúc tiến xuất khẩu sang thị trường EU 

đối với một số mặt hàng như: dệt may, da giày, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, rau 

quả (các sản phẩm rau quả tươi, rau củ quả chế biến), gạo tấm, mật ong, cà phê, 

hạt tiêu, hạt điều. Một số nguồn thông tin sử dụng trong nội dung đề tài cũng còn 

hạn chế, chưa được nhất quán. Dự kiến trong bối cảnh có nhiều biến chuyển trong 

thời gian tới, các chủ đề về xúc tiến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị 

trường EU cần được tiếp tục theo dõi và nghiên cứu sâu hơn. Những nghiên cứu 

như vậy sẽ là cơ sở góp phần thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới, đóng 

góp vào sự tăng trưởng và phát triển chung của đất nước./. 
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PHỤ LỤC 1 – Địa chỉ/ Thông tin hữu ích 

 

THƯƠNG VỤ TẠI BỈ VÀ EU KIÊM NHIỆM LUXEMBOURG 

Tham tán Thương mại: Trần Ngọc Quân 

Địa chỉ: Avenue de Foestraets 16, 1180 Uccle - Brussels, Belgium 

Tel: +32 2 3118976 

Email: quantn@moit.gov.vn, be@moit.gov.vn 

 

THƯƠNG VỤ TẠI ÁO KIÊM NHIỆM SLOVENIA 

Phụ trách Thương vụ: Trần Việt Phương 

Địa chỉ: Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria 

Tel: +43 1 3671759 

Email: at@moit.gov.vn; phuongtvi@moit.gov.vn 

 

THƯƠNG VỤ TẠI BA LAN KIÊM NHIỆM LITVA, PHẦN LAN, ESTONIA 

Tham tán Thương mại: Nguyễn Thành Hải 

Địa chỉ: Ul.Łucka 20, m. 87, 00-845, Warszawa  

Tel: +48 22 1147131 

Email: pl@moit.gov.vn, haint@moit.gov.vn  

 

THƯƠNG VỤ TẠI BUNGARI KIÊM NHIỆM HY LẠP, MACEDONIA, 

ALBANIA 

Phụ trách Thương vụ: Phạm Tuấn Huy 

Địa chỉ: 1, Jetvarka Str., 1113 Sofia Bulgaria 

Tel: +359 2 9632609 ext 102 

Email: bg@moit.gov.vn, huypt@moit.gov.vn 

 

THƯƠNG VỤ TẠI ĐỨC 

Tham tán Thương mại : Bùi Vương Anh 

Địa chỉ: Oranien str.164, 10969 Berlin, Bundesrepublik Deutschland 

Tel: +49 30 2298198; +49 30 2292374 

Email: de@moit.gov.vn; anhbv@moit.gov.vn 

 

THƯƠNG VỤ TẠI HÀ LAN 

Tham tán Thương mại: Nguyễn Hải Tịnh 

Địa chỉ: 261 Laan Van Nieuw Oost – Indie 2593 BR, The Hague 

Tel: +31 70 3815594 

Email: nl@moit.gov.vn, haitinh@hotmail.com; tinhnh@moit.gov.vn 

 

THƯƠNG VỤ TẠI HUNGARY KIÊM NHIỆM CROATIA, BOSNIA-

HERZEGOVINA 

Tham tán Thương mại: Phạm Văn Công 

Địa chỉ: H-1147 Budapest, Miskolci utca 89 

Tel: + 36 1 2616361 

Email: hu@moit.gov.vn, congvto@gmail.com 

mailto:phuongtvi@moit.gov.vn
mailto:huypt@moit.gov.vn
mailto:anhbv@moit.gov.vn
mailto:tinhnh@moit.gov.vn
mailto:congvto@gmail.com


Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang EU trong điều kiện thực thi EVFTA” 

 

 
 

 
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương  103 

THƯƠNG VỤ TẠI PHÁP KIÊM NHIỆM BỒ ĐÀO NHA, MONACO, ANDORRA 

Tham tán Thương mại: Nguyễn Quỳnh Anh 

Địa chỉ: 44 Avenue de Madrid, 92200 Neuilly sur Seine, France 

Tel: +33 1 46248577 

Email: fr@moit.gov.vn, anhngq@moit.gov.vn 

 

THƯƠNG VỤ TẠI RUMANI KIÊM NHIỆM SERBIA, MONTENEGRO 

Tham tán Thương mại: Hoàng Anh Dũng 

Địa chỉ: Strada General Alexandru Cernat nr.3A, Sector 1, Bucuresti – Romania. Tel: 

+40 31 1007613 

Email: ro@moit.gov.vn; dungmex@yahoo.com  

 

THƯƠNG VỤ TẠI CH SÉC KIÊM NHIỆM SLOVAKIA 

Tham tán thương mại: Nguyễn Thị Hồng Thủy 

Địa chỉ: Rasinovo Nabrezi 38, 128 00 Praha 2, Czech Republic 

Tel: +420 773 635 829 

Email: cz@moit.gov.vn 

 

THƯƠNG VỤ TẠI TÂY BAN NHA  

Tham tán thương mại: Vũ Chiến Thắng, 

Địa chỉ: Paseo de la Castellana, 166, Esc.2, 2º Izq, 28046 Madrid, Spain 

Tel: +34 91 3450519 

Email: espa@moit.gov.vn; thangvc@moit.gov.vn 

 

THƯƠNG VỤ TẠI THỤY ĐIỂN KIÊM NHIỆM ĐAN MẠCH, ICELAND, NA UY, 

LATVIA  

Tham tán Thương mại: Nguyễn Thị Hoàng Thúy 

Địa chỉ: Upplandsgatan 38, 5th Floor, 11328 Stockholm, Sweden 

Tel: +46 8 322666 

Email: se@moit.gov.vn, ThuyNH@moit.gov.vn 

 

THƯƠNG VỤ TẠI Ý KIÊM NHIỆM MALTA, CYPRUS, SAN MARINO  

Tham tán Công sứ: Nguyễn Đức Thanh 

Địa chỉ: Via Po 22, 00198 Roma, Italia 

Tel: +39 06 841 3913 

Email: it@moit.gov.vn, thanhnguyen@moit.gov.vn 

 

THƯƠNG VỤ TẠI ANH KIÊM NHIỆM IRELAND 

Tham tán Công sứ: Nguyễn Cảnh Cường 

Địa chỉ: F 23, Bullingham Mansions Pitt Street 

Tel: +44 207 207 9825 

Email: uk@moit.gov.vn, cuongnc@moit.gov.vn 

 

VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU - CHÂU MỸ - BỘ CÔNG THƯƠNG 

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: +84.24.2220.5376 

mailto:anhngq@moit.gov.vn
mailto:cz@moit.gov.vn
mailto:thangvc@moit.gov.vn
mailto:ThuyNH@moit.gov.vn
mailto:thanhnguyen@moit.gov.vn
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Email: vuaumy.moit@gmail.com 

Website: goglobal.moit.gov.vn 

Facebook: www.fb.com/vuthitruongchauauchaumy 

 

HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM (VITAS) 

Địa chỉ: Tầng 2, số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: +84-24-39361167 / 39364134; Fax: +84-24-39349842 

Email: info@vietnamtextile.org.vn  

Website: http://www.vietnamtextile.org.vn 

 

HIỆP HỘI RAU QUẢ VIỆT NAM 

Đja chĩ: 24, Trương Định, Quộn 3, TP. HCM 

Điện thoọi: +84 28 39330665 

Email: nguyendanghhrq@gmail.com 

Website: https://vinafruit.com.vn/ 
 

HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM SẢN VIỆT NAM 

Địa chỉ: Số 189 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Điện thoại: 84-24-36320746 / 84-24-37833016 

Email: info@vietfores.org.vn  

Website: www.vietfores.org.vn 
 

HIỆP HỘI DA-GIÀY-TÚI XÁCH VIỆT NAM (LEFASO) 

Địa chỉ: Số 160 Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội  

Điện thoại: +84 24 37281560 

Email: Info@lefaso.org.vn 

Website: http://www.lefaso.org.vn/ 

 
HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM (VASEP)  

Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Quý Cảnh, An Phú, Quận 2, TP. HCM  

Điện thoại: +84 28 62810430 

Email: vasephcmcity@vasep.com.vn  

Website: http://vasep.com.vn/ 

 
HIỆP HỘI CÀ PHÊ – CA CAO VIỆT NAM (VICOFA) 

Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội  

Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818 

Email: info.vicofa@gmail.com  

Website: www.vicofa.org.vn 
 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM (VFA) 

Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM  

Điện thoại: +84.28 6298 3494 

Email: vietfood@vietfood.org.vn  

Website: https://www.vietfood.org.vn/ 

http://www.vietnamtextile.org.vn/
mailto:nguyendanghhrq@gmail.com
https://vinafruit.com.vn/
mailto:info@vietfores.org.vn
http://www.vietfores.org.vn/
mailto:Info@lefaso.org.vn
http://www.lefaso.org.vn/
mailto:vasephcmcity@vasep.com.vn
http://vasep.com.vn/
mailto:info.vicofa@gmail.com
http://www.vicofa.org.vn/
mailto:vietfood@vietfood.org.vn
http://www.vietfood.org.vn/
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CƠ QUAN HÓA CHẤT CHÂU ÂU (ECHA) VÀ HỆ THỐNG VỀ ĐĂNG KÝ, 

ĐÁNH GIÁ, CẤP PHÉP VÀ HẠN CHẾ HÓA CHẤT (REACH) 

https://echa.europa.eu 

 

ỦY BAN CHÂU ÂU VỀ THƯƠNG MẠI, NGÀNH DỆT MAY 

http://trade.ec.europa.eu/sigl/info_textile.htm 

 

HỆ THỐNG TÍCH HỢP ĐỂ QUẢN LÝ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU HÀNG DỆT 

MAY, QUẦN ÁO VÀ SẢN PHẨM THÉP 

http://trade.ec.europa.eu/sigl 

 

Bộ phận Trợ giúp thương mại EU: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ 

 

Trung tâm Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển (CBI):  

https://www.cbi.eu 

 

Các Quy định của EU: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

 

Ủy ban châu Âu - Tổng cục Thị trường Nội bộ, Công nghiệp, Doanh nhân và 

Doanh nghiệp nhỏ - Pháp luật về dệt may: 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-clothing/legislation/ 

 

Chỉ thị An toàn sản phẩm chung của EU: https://ec.europa.eu/growth/single-

market/european-stan-dards/harmonised-standards/general-product-safety_en 

 

Các tiêu chuẩn hài hòa: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards/construction-products/ 

 

Danh sách các hóa chất bị hạn chế bởi REACH: https://echa.europa.eu/substances-

restricted-under-reach 

 

Luật về các chất hóa học hủy hoại môi trường - ECHA: 

https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr 

 

Tóm tắt về luật pháp, ghi nhãn và đóng gói sản phẩm:  

http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/con-

sumers.html?root_default=SUM_1_CODED%3D09%2CSUM_2_CODED%3D0905

&obsolete=true&locale=en 

 

Quy định về gắn nhãn CE:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 

 

Quy định về chất diệt khuẩn tại:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=EN 

 

https://echa.europa.eu/
http://trade.ec.europa.eu/sigl/info_textile.htm
http://trade.ec.europa.eu/sigl
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-clothing/legislation/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-stan-dards/harmonised-standards/general-product-safety_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-stan-dards/harmonised-standards/general-product-safety_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/con-sumers.html?root_default=SUM_1_CODED%3D09%2CSUM_2_CODED%3D0905&obsolete=true&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/con-sumers.html?root_default=SUM_1_CODED%3D09%2CSUM_2_CODED%3D0905&obsolete=true&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/con-sumers.html?root_default=SUM_1_CODED%3D09%2CSUM_2_CODED%3D0905&obsolete=true&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=EN
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Danh mục động vật và thực vật bị hạn chế sử dụng 

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/goods-pro-duced-conservation-rules. 

 

Thông tin về Hiệp định Thương mại tự do EVFTA 

http://evfta.moit.gov.vn/ 

 

Luật An toàn thực phẩm EU: https://ec.europa.eu/food/overview_en 

 

Tiêu chuẩn UNECE cho rau củ quả và trái cây: 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.html 

 

Tiêu chuẩn sản phẩm:  
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-andrequirements/eu-

product-requirements_en 

 

Tiêu chuẩn thị trường:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32Dl 1RD543 

 

Tiêu chuẩn CSR:  
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporote-social-responsibility_en 

 

 

Tài liệu hướng dẫn – các câu hỏi liên quan đến yêu cầu nhập khẩu và các 

quy tắc mới về vệ sinh thực phẩm và kiểm soát thực phẩm chính thức:  
https://ec.europo.eu/food/sites/food/files/squil/docs/ia_ic_ guidance_import-

requirements.pdf 

 

Thông tin về các chất gây ô nhiểm thực phẩm: 

https://ec.europa.eu/food/squil/chemical_safe/contaminants/index_en.htmlm 

lo 

 

Quy định về Gỗ được cấp phép FLEGT:  

http://www.euflegt.efi.int/vpa. 

 

REACH:  

https://echa.europa.eu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l21282. 

 

Quy định về Gỗ của EU:  

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 

 

Các Quy định của EU: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

 

Tài liệu hướng dẫn cho Quy định về Gỗ của EU: 

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/goods-pro-duced-conservation-rules
http://evfta.moit.gov.vn/
https://ec.europa.eu/food/overview_en
http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.html
http://www.euflegt.efi.int/vpa.
https://echa.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l21282
https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guid- ance_document.pdf 

 

Tham khảo về FLEGT:  

http://www.flegt.org/web/eu-flegt-facility 

 

Chỉ định thương mại của các sản phẩm thủy sản và nuôi trồng thủy sản - 

DG MARE:  

https://mare.istc.cnr.it /fisheriesv2/home?lang=en&ms= 

 

Sổ tay hướng dẫn thực hành Quy định IUU của EC:  

http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCU-MENTS/handbook-original-en.pdf 

 

Tài liệu hướng dẫn về vệ sinh thực phẩm và thực phẩm có nguồn gốc động 

vật: http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en 

 

Hướng dẫn chung về quy tắc nhập khẩu và quá cảnh của EU đối với động 

vật sống và các sản phẩm động vật từ các nước thứ ba:  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/la_guide_third 

countries.pdf 

 

Điều kiện nhập khẩu đối với các sản phẩm thực phẩm được nhập khẩu từ 

nước thứ ba: http://ec.euro- pa.eu/food/safety/international_affairs/trade_en 

 

Cơ quan y tế châu Âu - Dư lượng thuốc thú y:  

http://www.ema.europa.eu/htms/vet/mrls/background.htm 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guid-%20ance_document.pdf
http://www.flegt.org/web/eu-flegt-facility
http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCU-MENTS/handbook-original-en.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/la_guide_third%20countries.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/la_guide_third%20countries.pdf
http://ec.euro-/
http://www.ema.europa.eu/htms/vet/mrls/background.htm
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PHỤ LỤC 2 - Danh sách các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA 

 

STT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

I Danh sách các cơ quan đầu mối để thực hiện các Chương của Hiệp định EVFTA 

1 Chương 1 - Các mục tiêu và định nghĩa chung 

Chương 3 - Phòng vệ Thương mại  

Chương 7 - Các rào cản phi thuế quan đối với Thương mại 

và Đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo 

Chương 10 - Chính sách cạnh tranh  

Chương 11 - Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, doanh 

nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt và doanh 

nghiệp độc quyền chỉ định  

Chương 17 - Các điều khoản về thể chế, các điều khoản 

chung và các điều khoản cuối cùng. 

Bộ Công Thương Các Bộ, ngành có liên quan 

2 Chương 2 - Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với 

hàng hóa 

- Bộ Công Thương (đối với các quy 

định chung và quản lý xuất nhập 

khẩu) 

- Bộ Tài chính (đối với các nội 

dung về thuế quan) 

- Bộ Nông nghiệp và phát triển 

Các Bộ, ngành có liên quan 
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STT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

nông thôn (đối với các nội dung 

liên quan đến nông sản) 

3 Chương 4 - Hải quan và thuận lợi hóa thương mại - Bộ Tài chính (Tổng cục hải 

quan) 

Các Bộ, ngành có liên quan 

4 Chương 5 - Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn 

phòng TBT Việt Nam) 

Các Bộ, ngành có liên quan 

5 Chương 6 - Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch 

động thực vật 

Bộ Nộng nghiệp và phát triển 

Nông thôn (Văn phòng SPS Việt 

Nam) 

Các Bộ, ngành có liên quan 

6 Chương 8 - Tự do hóa Đầu tư, Thương mại dịch vụ và 

Thương mại điện tử 

- Bộ Công Thương (đối với các 

nội dung Thương mại dịch vụ) 

- Bộ Thông tin truyền thông (đối 

với các nội dung Thương mại điện 

tử) 

- Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội (đối với các nội dung về 

hiện diện tạm thời của thể nhân vì 

mục đích kinh doanh) 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với 

nội dung về tự do hóa đầu tư) 

Các Bộ, ngành có liên quan 

7 Chương 9 - Mua sắm Chính phủ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các Bộ, ngành có liên quan 

8 Chương 12 - Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (đối 

với nội dung liên quan tới sở hữu 

Các Bộ, ngành có liên quan 
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STT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

công nghiệp) 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(đối với các nội dung liên quan 

đến quyền tác giả và quyền liên 

quan) 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (đối với nội dung liên 

quan tới giống cây trồng) 

9 Chương 13 - Thương mại và phát triển bền vững - Bộ Công Thương 

- Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội (đối với các nội dung liên 

quan đến lao động) 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(đối với các nội dung liên quan 

đến môi trường) 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (đối với nội dung liên 

quan đến lâm nghiệp và thủy sản) 

Bộ Ngoại giao và các các 

Bộ, ngành khác có liên 

quan 

10 Chương 14 - Minh bạch hóa - Bộ Tư pháp 

- Bộ Công Thương (đối với việc 

Các Bộ, ngành liên quan 
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STT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

thiết lập và thông báo các đầu mối 

liên lạc về các vấn đề thuộc diện 

điều chỉnh của Hiệp định) 

11 Chương 15 - Giải quyết tranh chấp - Bộ Công Thương (đối với các 

quy định của Chương) 

- Bộ Tư pháp (đối với nội dung 

giải quyết tranh chấp giữa Nhà 

nước với Nhà nước) 

Các Bộ, ngành liên quan 

12 Chương 16 - Hợp tác và nâng cao năng lực - Bộ Công Thương 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với 

nội dung liên quan tới doanh 

nghiệp vừa và nhỏ) 

Các Bộ, ngành liên quan 

II Danh sách các cơ quan đầu mối để tiếp nhận, trao đổi thông tin và đầu mối liên lạc 

13 Chương 4 - Đầu mối giải đáp thông tin liên quan đến Hải 

quan và Thuận lợi hóa thương mại 

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) Các Bộ, ngành liên quan 

14 Chương 5 - Đầu mối về các vấn đề Rào cản kỹ thuật với 

thương mại 

Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn 

phòng TBT Việt Nam) 

Các Bộ, ngành liên quan 

15 Chương 6 - Đầu mối trao đổi thông tin về mọi vấn đề liên 

quan đến Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch 

động thực vật 

Bộ Nông nghiệp và phát triển 

Nông thôn (Văn phòng SPS Việt 

Nam) 

Các Bộ, ngành liên quan 

16 Chương 12 - Đầu mối liên lạc về Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (đối 

với nội dung liên quan tới sở hữu 

công nghiệp) 

Các Bộ, ngành liên quan 
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STT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(đối với các nội dung liên quan 

đến quyền tác giả và quyền liên 

quan) 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (đối với nội dung liên 

quan tới giống cây trồng) 

17 Chương 14 - Đầu mối liên lạc nhằm đảm bảo thực thi hiệu 

quả Hiệp định 

Bộ Công Thương Các Bộ, ngành liên quan 

III Danh sách các cơ quan đầu mối tham gia các Ủy ban và các Nhóm công tác của Hiệp định EVFTA 

18 Ủy ban Thương mại Bộ Công Thương Các Bộ, ngành liên quan 

19 Ủy ban Thương mại Hàng hóa Bộ Công Thương Các Bộ, ngành liên quan 

20 Ủy ban Thương mại và Phát triển Bền vững - Bộ Công Thương 

- Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội (đối với các nội dung liên 

quan đến lao động) 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(đối với các nội dung liên quan 

đến môi trường) 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (đối với nội dung liên 

quan đến lâm nghiệp và thủy sản) 

Các Bộ, ngành liên quan 
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STT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

21 Nhóm công tác về Phương tiện vận tải cơ giới và phụ tùng Bộ Giao thông vận tải Các Bộ, ngành liên quan 

22 Ủy ban Hải quan - Bộ Tài chính (Tổng cục Hải 

quan) 

- Bộ Công Thương (đối với các 

nội dung về quy tắc xuất xứ) 

Các Bộ, ngành liên quan 

23 Ủy ban Các Biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch 

động, thực vật 

Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

Các Bộ, ngành liên quan 

24 Ủy ban Đầu tư, Thương mại Dịch vụ, Thương mại Điện tử 

và Mua sắm của Chính phủ 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với 

các nội dung Đầu tư và Mua sắm 

của Chính phủ) 

- Bộ Công Thương (đối với các 

nội dung Thương mại dịch vụ) 

- Bộ Thông tin truyền thông (đối 

với các nội dung Thương mại điện 

tử) 

Các Bộ, ngành liên quan 

25 Nhóm công tác về Quyền Sở hữu Trí tuệ, bao gồm chỉ dẫn 

địa lý 

- Bộ Khoa học và Công nghệ (đối 

với nội dung liên quan tới sở hữu 

công nghiệp) 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(đối với các nội dung liên quan 

đến quyền tác giả và quyền liên 

Các Bộ, ngành liên quan 
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STT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

quan) 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (đối với nội dung liên 

quan tới giống cây trồng) 
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PHỤ LỤC 3 – Tài liệu tham khảo 
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Châu Âu – Châu Mỹ, Bộ Công Thương. 

9. Thông tin Xuất khẩu vào thị trường EU: Ngành hàng Cà phê, Vụ Thị 

trường Châu Âu – Châu Mỹ, Bộ Công Thương. 

10.  Thông tin Xuất khẩu vào thị trường EU: Ngành Giày dép, Vụ Thị trường 

Châu Âu – Châu Mỹ, Bộ Công Thương. 

11.  Thông tin Xuất khẩu vào thị trường EU: Ngành hàng Thủy sản, Vụ Thị 

trường Châu Âu – Châu Mỹ, Bộ Công Thương. 

12.  Thông tin Xuất khẩu vào thị trường EU: Ngành hàng Gỗ và Sản phẩm 

Gỗ, Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ, Bộ Công Thương. 
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